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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 



ค าน า 
 
 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน ให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพและทันสมัย
ยิ่งขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิม
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2559 จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยยึด
แนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการ 
และวิชาชีพในศาสตร์ของวิชาชีพครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสามารถท างาน
ร่วมกับ ชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาระดับสูงขึ้น หรือท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวกับดนตรีศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้หลักสูตรปรับปรุงมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมได้เป็นอย่างด ี
 
 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
………………………………….….………….. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of EducationProgram inMusic Education 
 

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

3. วิชาเอก 
 เอกดนตรีไทย 
 เอกดนตรีสากล 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
            ศึกษา พ.ศ. 2554 
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที1่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
  วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการประชุม  
  ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
(2) ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน 

 (3) นักวิชาการการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 (4) นักวิชาการนันทนาการสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 (5) นักวิจัยดนตรีอิสระ 
 (6) นักดนตรีอาชีพ 
 (7) นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
1 

นายชัชชัย   พวกด ี
3139900036666 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์(ไทย)) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2547 
 

2533 

2 
 

นายกวี  ครองแก้ว 
3470100837060 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ค .ม.  (บริหารการศึกษา) 
ค .บ.  (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

มคอ.2 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานท่ีตั้ง ได้แก่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมคุณภาพชีวิตได้

ระบุถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากร เพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดย
มุ่งเน้นในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สนองตอบความต้องการบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม การ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีการประนอมไกล่เกลี่ยหนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ และการเร่งรัดการลงทุน
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน ที่กล่าวมาแล้วเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดน ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลง ดังนั้นมนุษย์ในสังคมโลกยุค
ปั จจุบั น  และอนาคตต้องแสวงหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา เนื่ องจา กความรู้คื อสินทรัพย์  และ
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึง

มีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้
ตอบสนองตรงต่อความต้องการในสาขาวิชาชีพครูดนตรี เฉพาะทางอย่างเหมาะสม ดังนั้นสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาจึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
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ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างความรู้และสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้น

การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 - รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะครุศาสตร์ 
 - รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู ด าเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
ส่วนกลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอน
โดยโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ 
 - รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ/ 

สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาใน
หลักสูตรนี้ต้องเรียน และจะต้องมีการประสานงานกับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่มีนักศึกษามาเรียน
รายวิชาของหลักสูตรนี้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 

14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระของรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน
และสังคมความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
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2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้คู่
คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 
                4)  เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “บุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้น า
และท างานเป็นทีม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติด้านดนตรี” 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย6ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

6. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ที่คุรุสภาก าหนด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นครูดนตรีมืออาชีพ สามารถน าความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือที่จะสร้างผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และสามารถเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้อย่างถูกต้องและมี
หลักการ เพ่ือประกอบอาชีพทางดนตรี และเพ่ือยกฐานะของวิชาดนตรีและวิชาชีพครูทางดนตรี ให้มี
ความก้าวหน้าทัดเทียมสาขาอาชีพด้านอ่ืนๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้การศึกษาไทยนั้นเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  
 3)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี
อย่างมืออาชีพ 
 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ 
พร้อมทั้งบูรณาการในวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับดนตรีได้ 
 6)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา ความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  5 ปีนับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ดัชนีชี้วัด 

1. การบริหารหลักสูตร 1.  ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2.  จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.  แผนบริหารหลักสูตร 
2.  อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
3.  ความพึงพอใจของผู้เรียน 

2. กระบวนการจัดการเรียน      
การสอน 
 

1.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  
2. การประเมินการเรียนการสอน 

1.  มีแผนการบริหารการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
2.  ผลการประเมินการเรียน 
การสอน 
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แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ดัชนีชี้วัด 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 
 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

1.  มีเอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบ 
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
2.  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

4. การบริหารบุคลากร 1.  ส่งเสริม พัฒนาทักษะการสอน 
2.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.  มีโครงการพัฒนาทักษะ  
การสอนของอาจารย์ 
2.  รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมประชุมสัมมนาและวิจัย 
3.  ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1.  ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา/มีส่วนร่วม ทางวิชาการ 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.  ส่งเสริมการท ากิจกรรมดนตรี
เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางดนตรี     
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

1.  มีระบบและโครงการ        
ให้ค าปรึกษาวิชาการ 
2.  มีโครงการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา 
3.  มีโครงเสริมสร้างทักษะทาง
ดนตรีผ่านกิจกรรมดนตรี 

6. ความต้องการของตลาด 
แรงงาน  สังคม  และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1.  วิจัยความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2.  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1.  ผลการวิจัย/ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
2.  ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม- เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 (2)มีเกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  โดยวิธีคัดเลือก ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ /ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีที่ไม่เท่ากัน ท าให้มีปัญหาใน

การเรียนไม่ทันเพ่ือนและการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านทฤษฎีทางดนตรี
ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 20 วันโดยจัดกลุ่มนักศึกษาและติดตามประเมินผล 
         2.4.3 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือให้ค าชี้แนะในเรื่องการเรียนและ
การปรับตัวในการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            2.5.1 วิชาเอกดนตรีไทย 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 30 

รวม 30 60 90 120 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 

2.5.2 วิชาเอกดนตรีสากล 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 30 

รวม 30 60 90 120 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต 
(ดนตรีศึกษา) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,742,749 2,879,886 3,023,881 3,175,075 3,333,829 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 20,160 40,320 60,480 80,640 100,800 
3. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

(รวม ก) 2,822,909 3,040,206 3,264,361 3,495,715 3,734,629 
ข. งบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(รวม ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(รวม ก. + ข.) 2,872,909 3,090,206 3,314,361 3,545,715 3,784,629 



มคอ. 2                               

-11- 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 47,882 25,752 18,413 14,774 12,615 

หมายเหตุ :1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาเงินเดือน 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  210 คน  

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการ 
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า        170   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
เลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

6 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2)หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
     2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
         2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ                                      32 หน่วยกิต 
         2.1.2) วิชาชีพครูเลือก                    ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
         2.1.3) วิชาชีพครูปฏิบัติ     12 หน่วยกิต 
     2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                      42 หน่วยกิต 
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         2.2.2) วิชาเอกเลือก                             เลือกเรียน 
         2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก 
         2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
 

ไม่น้อยกว่า 

34 
6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 3.1.3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
1) ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
      (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 

บังคับเรียน                                6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

               เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                      ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต                                                        
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese forCommunication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                       ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

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

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 

3(3-0-6) 

 
(1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                 ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human Beings, Community, and Environment 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

Local Resource Management 
3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

(1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1- 1.4 จ านวน                        ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation 

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematicsin Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 

Package Software for Application 
3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต 
     (2.1) กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                            ไม่น้อยกว่า    46  หน่วยกิต 
              (2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ                                                            32  หน ่วยกิต 

รหัสว ิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012101 ความเปน็ครูและปรชัญาการศึกษา 

Philosophy and Self-actualization for Teacher 
3(3-0-6) 

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teacher 

3(2-2-5) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 

3(2-2-5) 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรยีนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
Principle of Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Education Information Technology  

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teacher 

3(3-0-6) 

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

3(3-0-6) 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 
 

1(90) 
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รหัสว ิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum 2 
1(90) 

  

               (2.1.2) วิชาชีพครูเลือก                                                 ไม ่น้อยกว่า  2  หน ่วยกิต 

รหัสว ิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 

Academic Camp Management 
2(1-2-3) 

1063004 หลักการบริหารการศึกษา 
Principal of Educational Administration 

2(1-2-3) 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

2(1-2-3) 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Administration Leadership 

2(1-2-3) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 
Media Texts Construction 

2(1-2-3) 

1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
Statistics for Data Analysis in Education 

2(1-2-3) 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Guidance and Activities for Student Development    

2(2-0-4) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม   
Inclusive Education 

2(2-0-4) 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
English for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 

1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Chinese for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Computers for Education 

2(1-2-3) 

   

                (2.1.3) วิชาชีพครูปฏิบัติ                                                             12 หน ่วยกิต 

รหัสว ิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

Internship 1 
6(540) 
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รหัสว ิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6(540) 

(2.2) กลุ่มวิชาเอก                                                                ไม่น้อยกว่า    88 หนวยกิต 
 (2.2.1)วิชาบังคับ                                                                      42 หนวยกิต 

 ก.บังคับเรียนร่วมกันทั้งสองเอกวิชา                                                 24 หน่วยกิต 

 
       เอกวิชาดนตรีไทย  
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้                                                                               18  หน่วยกิต 
ก. เรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย                                                                      14  หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
กลุ่มปฏิบัติเครื่องดีดไทย 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย1 

Theory of Thai Music 1 
3(3-0-6) 

1241102 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
Music Theory 1 

3(3-0-6) 

1242101 ประวัติดนตรีไทย 
History of Thai Music 

3(3-0-6) 

1242102 ประวัติดนตรีตะวันตก 
History of Western Music 

3(3-0-6) 

1242103 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 
Introduction to Music Computer 

3(3-0-6) 

1243102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี 
English  for  Music  Teachers 

3(2-2-5) 

1244101 ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธ์ 
Folk Music and Ethnomusicology 

3(2-2-5) 
 

1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี     
Music Presentation 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1      

Thai Plucked Instrument Performance 1   
2(0-4-2) 

1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2      
Thai Plucked Instrument Performance 2 
 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3      

Thai Plucked Instrument Performance 3 
2(0-4-2) 

1242302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4      
Thai Plucked Instrument Performance 4 

2(0-4-2) 

1243301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5      
Thai Plucked Instrument Performance 5 

2(0-4-2) 
 

1243302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6      
Thai Plucked Instrument Performance 6 

2(0-4-2) 

1244301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7      
Thai Plucked Instrument Performance 7 

2(0-4-2) 

 
กลุ่มปฏิบัติเครื่องสีไทย 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1      

Thai Bowed Instrument Performance 1    
2(0-4-2) 

1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2      
Thai Bowed Instrument Performance 2    

2(0-4-2) 

1242303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3      
Thai Bowed Instrument Performance 3    

2(0-4-2) 

1242304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4      
Thai Bowed Instrument Performance 4    

2(0-4-2) 

1243303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5      
Thai Bowed Instrument Performance 5    

2(0-4-2) 

1243304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6      
Thai Bowed Instrument Performance 6    

2(0-4-2) 

1244303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7      
Thai Bowed Instrument Performance 7    

2(0-4-2) 

 
กลุ่มปฏิบัติเครื่องตีไทย 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance 1 
2(0-4-2) 

1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 2 

2(0-4-2) 

1242305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 3 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance 4 
2(0-4-2) 

1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 5 

2(0-4-2) 

1243306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 6 

2(0-4-2) 

1244305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 7 

2(0-4-2) 

 
กลุ่มปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1       

Thai Blown Instrument Performance 1 
2(0-4-2) 

1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2       
Thai Blown Instrument Performance 2 

2(0-4-2) 

1242307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3       
Thai Blown Instrument Performance 3 

2(0-4-2) 

1242308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4       
Thai Blown Instrument Performance 4 

2(0-4-2) 

1243307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5       
Thai Blown Instrument Performance 5 

2(0-4-2) 

1243308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6       
Thai Blown Instrument Performance 6 

2(0-4-2) 

1244307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7       
Thai Blown Instrument Performance 7 

2(0-4-2) 

 
 กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241309 ปฏิบัติขับร้องไทย 1       

Thai Music Singing Performance 1 
2(0-4-2) 

1241310 ปฏิบัติขับร้องไทย 2       
Thai Music Singing Performance 2 

2(0-4-2) 

1242309 ปฏิบัติขับร้องไทย 3     
Thai Music Singing Performance 3 
 

2(0-4-2) 
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    ข. ให้เรียนรายวิชาปฏิบัติเอกเครื่องดนตรีสากล 1                              2  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1244301 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1     

Keyboard Performance 1 
2(0-4-2) 

 
               ค. ให้เรียนรายวิชาปฏิบัติเอกดนตรีไทย 1 รายวิชา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชากลุ่มปฏิบัติบังคับ                                                       2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 

Thai PluckedInstrument Performance1 
2(0-4-2) 

 
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 

Thai BowedInstrument Performance1 
2(0-4-2) 

1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 
Thai Melodic Percussion Instrument Performance 1 

2(0-4-2) 

1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1  
Thai Blown Instrument Performance 1 

2(0-4-2) 

1241309 ปฏิบัติขับร้องไทย 1 
Thai Music SingingPerformance1 

2(0-4-2) 

 
                (2.2.2) วิชาเอกเลือกเลือกเรียน                                     ไม่น้อยกว่า  34 หน่วยกิต 
              ก. วิชาเลือกกลุ่มทฤษฎี                                                              18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242204 ท านองเพลงไทย 

Melodic Elements in Thai Music 
3(3-0-6) 

1242206 หลักการขับร้องเพลงไทย 
Principle Thai Vocal Music 
 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242310 ปฏิบัติขับร้องไทย 4       

Thai Music Singing Performance 4 
2(0-4-2) 

1243309 ปฏิบัติขับร้องไทย 5       
Thai Music Singing Performance 5 

2(0-4-2) 

1243310 ปฏิบัติขับร้องไทย 6       
Thai Music Singing Performance 6 

2(0-4-2) 

1244309 ปฏิบัติขับร้องไทย 7     
Thai Music Singing Performance 7 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย 

Thai Notations 
3(3-0-6) 

1243205 การปรับวงดนตรีไทย 
Thai Music Conducting 

3(3-0-6) 

1243201 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 1 
Form and Analysis of Thai Music 1  

3(3-0-6) 

1243202 
 

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 
Forms and Analysis 1    

3(3-0-6) 
 

1243207 
 

ลักษณะและประเภทเพลงไทย 
Classification of Thai Music 

3(3-0-6) 
 

1243208 
 

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
Aesthetics of Music   

3(3-0-6) 
 

1243209 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 2 
Form and Analysis of Thai Music 2   

3(3-0-6) 
 

1243210 
 

หลักการโยธวาทิต 
Principles of Marching Band   

3(3-0-6) 
 

1243211 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
Computer Aided Music  

3(2-2-5) 
 

1243212 
 

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
Productions of Computerized Music 

3(2-2-5) 
 

1243213 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม 
Computer for Marching and Display 

3(2-2-5) 
 

1244201 
 

ดนตรีประกอบการแสดง 
Music and Acting 

3(3-0-6) 
 

1244202 
 

ดนตรีพื้นบ้านไทย 
Folk Music of Thai  

3(3-0-6) 
 

1244203 
 

การประพันธ์เพลงไทย 
Thai Music Composition      

3(3-0-6) 
 

1244204 
 

ดนตรีพิธีกรรม 
Ritual Music    

3(3-0-6) 
 

1244205 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
Jazz and Popular Arranging   

3(3-0-6) 
 

1244206 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล 
Thai Musicrelated to Western Music 

3(3-0-6) 
 

1244207 
 

หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ 
Research Methods in Music  

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1244208 
 

เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 
History of Thai Popular Song   

3(3-0-6) 
 

1244209 
 

ดนตรีร่วมสมัย 
Contemporary Music    

3(3-0-6) 
 

1244210 
 

การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น     
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 

3(2-2-5) 

1244211 
 

การประพันธ์เพลงสากล 
Composition        

3(3-0-6) 
 

1244212 
 

ทฤษฎีสอดท านอง 
Counterpoint 

3(3-0-6) 
 

1244213 
 

ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี 21 
Music in the 21th Century    

3(3-0-6) 
 

1244214 
 

การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก 
Arranging for Children Songs 

3(3-0-6) 
 

1244215 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต 
Arranging for Marching Band 

3(3-0-6) 
 

1244216 
 

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1 
Jazz Theory 1 

3(3-0-6) 
 

1244217 
 

ประวัติดนตรีแจ๊ส 
Jazz History 

3(3-0-6) 
 

1244218 
 

การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
Jazz and Popular Music Composition   

3(3-0-6) 
 

1242219 
 

จิตวิทยาดนตรี 
Psychology of Music  

3(3-0-6) 
 

1244220 
 

ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 
Studio Recording Performance 

3(2-2-5) 
 

1244221 
 

การอ านวยเพลงเบื้องต้น 
Introduction to Conducting 

3(2-2-5) 
 

 
              ข. วิชาเลือกกลุ่มปฏิบัติ                                                           16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243325 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1     

Thai Mahori Ensemble Performance 1 
2(0-4-2) 

1243327 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2   
Thai Mahori Ensemble Performance 2 
 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242325 
 

ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1 
Piphat Ensemble Performance 1 

2(0-4-2) 
 

1242327 
 

ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย1 
Thai String Ensemble Performance 1 

2(0-4-2) 
 

1242329 
 

ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 2 
Piphat Ensemble Performance 2 

2(0-4-2) 
 

1242330 
 

ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย2 
Thai String Ensemble Performance 2 

2(0-4-2) 
 

1242332 
 

ปฏิบัติอังกะลุง 
Ang – Kalung Performance 

2(0-4-2) 
 

1242333 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย 
Natab of Thai Music Performance 

2(0-4-2) 

1242334 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบ้านไทย 1  
Thai Folk Music Ensemble Performance 1 

2(0-4-2) 

1242335 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม 
Thai Popular Song Singing Performance  

2(0-4-2) 
 

1242336 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thai Singing for Early Children Performance 

2(0-4-2) 
 

1242337 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Thai Singing in Basic Performance 

2(0-4-2) 
 

1242338 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้าน 
Thai Folk Singing Performance 

2(0-4-2) 
 

1242348 
 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 
Thai Ensemble Performance 1 

2(0-4-2) 
 

1244304 
 

ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 
Independent Study in Thai Music Performance 

2(0-4-2) 
 

1244305 
 

ปฏิบัติเพลงมอญ 
Phleng-Mon Performance 

2(0-4-2) 
 

1244306 
 

ปฏิบัติเพลงเรื่อง 
Thai Suite Performance 

2(0-4-2) 
 

1244307 
 

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 
Solo Performance 1  

2(0-4-2) 
 

1244308 
 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2 
Thai Ensemble Performance 2 

1(0-2-1) 
 

1244309 
 

ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด 
Imitative and Syncopative Performance 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1244310 
 

ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ 
Phleng-Napat Performance 

2(0-4-2) 
 

1244311 
 

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2 
Solo Performance 2 

2(0-4-2) 
 

1244312 
 

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย 
Thai Folk Music Performance 

2(0-4-2) 
 

 

 เอกวิชาดนตรีสากล 
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้                                                                               18 หน่วยกิต 
               ก. เรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล                                                     14 หน่วยกิต 
 
กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม้ 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1     

Woodwind Performance 1 
2(0-4-2) 

1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2     
Woodwind Performance 2 

2(0-4-2) 

1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3      
Woodwind Performance 3 

2(0-4-2) 

1242312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4      
Woodwind Performance 4 

2(0-4-2) 

1243311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5      
Woodwind Performance 5 

2(0-4-2) 

1243312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6     
Woodwind Performance 6 

2(0-4-2) 

1244311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 7     
Woodwind Performance 7 

2(0-4-2) 

  
กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1      

Brass Performance 1 
2(0-4-2) 

1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2      
Brass Performance 2 

2(0-4-2) 

1242313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3      
Brass Performance 3 
 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4      

Brass Performance 4 
2(0-4-2) 

1243313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5      
Brass Performance 5 

2(0-4-2) 

1243314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6      
Brass Performance 6 

2(0-4-2) 

1244313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7      
Brass Performance 7 
 

2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล  
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 

String Performance 1 
2(0-4-2) 

1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 
String Performance 2 

2(0-4-2) 

1242315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 
String Performance 3 

2(0-4-2) 

1242316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 
String Performance 4 

2(0-4-2) 

1243315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 
String Performance 5 

2(0-4-2) 

1243316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 
String Performance 6 

2(0-4-2) 

1244315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7 
String Performance 7 

2(0-4-2) 

  
กลุ่มปฏิบัติกีตาร์ 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1       

Guitar Performance 1          
2(0-4-2) 

1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2       
Guitar Performance 2     

2(0-4-2) 

1242317 ปฏิบัติกีตาร์ 3       
Guitar Performance 3          

2(0-4-2) 

1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 4       
Guitar Performance 4 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243317 ปฏิบัติกีตาร์ 5       

Guitar Performance 5 
2(0-4-2) 

1243318 ปฏิบัติกีตาร์ 6       
Guitar Performance 6 

2(0-4-2) 

1244317 ปฏิบัติกีตาร์ 7       
Guitar Performance 7 

2(0-4-2) 

  
กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1      

Keyboard Performance 1      
2(0-4-2) 

1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2      
Keyboard Performance 2 

2(0-4-2) 

1242319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3      
Keyboard Performance 3      

2(0-4-2) 

1242320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4      
Keyboard Performance 4 

2(0-4-2) 

1243319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5      
Keyboard Performance 5 

2(0-4-2) 

1243320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6      
Keyboard Performance6 

2(0-4-2) 

1244319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 7      
Keyboard Performance 7 

2(0-4-2) 

  
กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1      

Voice Performance 1 
2(0-4-2) 

1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2      
Voice Performance 2       

2(0-4-2) 

1242321 ปฏิบัติขับร้องสากล 3      
Voice Performance 3        

2(0-4-2) 

1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 4      
Voice Performance 4 

2(0-4-2) 

1243321 ปฏิบัติขับร้องสากล 5      
Voice Performance 5 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243322 ปฏิบัติขับร้องสากล 6      

Voice Performance 6  
2(0-4-2) 

1244321 ปฏิบัติขับร้องสากล 7      
Voice Performance 7 

2(0-4-2) 

  
กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ 

 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1      

Percussion Performance 1   
2(0-4-2) 

1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2      
Percussion Performance 2 

2(0-4-2) 

1242323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3      
Percussion Performance 3   

2(0-4-2) 

1242324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4      
Percussion Performance 4 

2(0-4-2) 

1243323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5      
Percussion Performance 5 

2(0-4-2) 

1243324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6      
Percussion Performance 6 

2(0-4-2) 

1244323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7      
Percussion Performance 7 

2(0-4-2) 

 
ข. ใหเ้รียนรายวิชาปฏิบัติเอกเครื่องดนตรีไทย                                                12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      

Thai Melodic Percussion Performance 1 
2(0-4-2) 

 
               ค. ให้เรียนรายวิชาปฏิบัติเอกดนตรีสากล 1 รายวิชา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชากลุ่มปฏิบัติบังคับ                                                      2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241311  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 

Woodwind Performance 1 
2(0-4-2) 

1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 
Brass Performance 1    

2(0-4-2) 

1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1   
String Performance 1      

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1 

Guitar Performance 1  
2(0-4-2) 

1241319  ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 
Keyboard Performance 1  

2(0-4-2) 

1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 1  
Voice Performance 1        

2(0-4-2) 

1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 
Percussion Performance 1 

2(0-4-2) 

 
               (2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                             36 หน่วยกิต 
             ก. วิชาเลือกกลุ่มทฤษฎี                                                             18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1242205 หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล 

Listening  Reading  and  Writing  Notes 
3(2-2-5) 

1242201 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
Music Theory 2 

3(3-0-6) 

1242203 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
Music Theory 3 

3(3-0-6) 

1243204 สวนศาสตร์ทางดนตรี 
Music Acoustics   

3(3-0-6) 
 

1243201 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 1 
Form and Analysis of Thai Music 1  

3(3-0-6) 
 

1243202 
 

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 
Forms and Analysis 1    

3(3-0-6) 
 

1243207 
 

ลักษณะและประเภทเพลงไทย 
Classification of Thai Music 

3(3-0-6) 
 

1243208 
 

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
Aesthetics of Music   

3(3-0-6) 
 

1243209 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 2 
Form and Analysis of Thai Music 2   

3(3-0-6) 
 

1243210 
 

หลักการโยธวาทิต 
Principles of Marching Band   

3(3-0-6) 
 

1243211 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
Computer Aided Music  

3(2-2-5) 
 

1243212 
 

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
Productions of Computerized Music 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243213 
  

การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม 
Computer for Marching and Display 

3(2-2-5) 
 

1244201 
 

ดนตรีประกอบการแสดง 
Music and Acting 

3(3-0-6) 
 

1244202 
 

ดนตรีพื้นบ้านไทย 
Folk Music of Thai  

3(3-0-6) 
 

1244203 
 

การประพันธ์เพลงไทย 
Thai Music Composition      

3(3-0-6) 
 

1244204 
 

ดนตรีพิธีกรรม 
Ritual Music    

3(3-0-6) 
 

1244205 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
Jazz and Popular Arranging   

3(3-0-6) 
 

1244206 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล 
Thai Musicrelated to Western Music 

3(3-0-6) 
 

1244207 
 

หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ 
Research Methods in Music  

3(3-0-6) 
 

1244208 
 

เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 
History of Thai Popular Song   

3(3-0-6) 
 

1244209 
 

ดนตรีร่วมสมัย 
Contemporary Music    

3(3-0-6) 
 

1244210 
 

การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น 
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 

3(2-2-5) 
 

1244211 
 

การประพันธ์เพลงสากล 
Composition  

3(3-0-6) 
 

1244212 
 

ทฤษฎีสอดท านอง 
Counterpoint 

3(3-0-6) 
 

1244213 
 

ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี 21 
Music in the 21th Century    

3(3-0-6) 
 

1244214 
 

การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก 
Arranging for Children Songs 

3(3-0-6) 
 

1244215 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต 
Arranging for Marching Band 

3(3-0-6) 

1244216 
 

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1 
Jazz Theory 1 

3(3-0-6) 
 

1244217 ประวัติดนตรีแจ๊ส  
Jazz History 

3(3-0-6) 
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 ข. วิชาเลือกกลุ่มปฏิบัติ                                                            17 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1244218 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ 

Jazz and Popular Music Composition   
3(3-0-6) 

1242219 จิตวิทยาดนตรี 
Psychology of Music 

3(3-0-6) 

1244220 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 
Studio Recording Performance 

3(2-2-5) 

1244221 การอ านวยเพลงเบื้องต้น 
Introduction to Conducting 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243326 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต     

Marching BandPerformance 
2(0-4-2) 

1243203 ดนตรีสนาม     
Marching and Display 

2(0-4-2) 

1242328 
 

ปฏิบัติรวมวงสากล 1 
Ensemble Performance 1              

2(0-4-2) 
 

1242331 
 

ปฏิบัติรวมวงสากล 2 
Ensemble Performance 2 

2(0-4-2) 
 

1242339 
 

ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส 
Jazz Woodwind Performance 

2(0-4-2) 
 

1242340 
 

ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 
Jazz Brass Performance 

2(0-4-2) 
 

1242341 
 

ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 
Jass String Performance 

2(0-4-2) 
 

1242342 
 

ปฏิบัติกีตาร์แจ๊ส 
Jazz Guitar or Commercial Guitar Performance 

2(0-4-2) 
 

1242343 
 

ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 
Jazz Keyboard Performance 

2(0-4-2) 
 

1242344 
 

ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 
Jazz Voice Performance 

2(0-4-2) 
 

1242345 
 

ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส 
Jazz Percussion Performance 

2(0-4-2) 
 

1242346 
 

รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1 
Jazz or Popular Ensemble Performance 1 
 

2(0-4-2) 
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  (2.2.3)วิชาการสอนวิชาเอก                    6 หน่วยกิต 

    (2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                       6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เป็นวิชาเลือกที่ไม่ซ้ ากับวิชาที่เลือกเรียน 

3). หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้สามารถเน้นรายวิชาเลือกเสรี โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

3.1.4 แผนการศึกษา  
 เอกดนตรีไทย 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 1  3(3-0-6) 
1241102 ทฤษฎีดนตรีสากล1  3(3-0-6) 
1241301 
1241303 
1241305 
1241307 
1241309 

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 
ปฏิบัติขับร้องไทย 1 

2(0-4-2)  
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2). 
2(0-4-2) 

รวม 20 

1242347 
 

ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 
Chorus Vocal 1      

2(0-4-2) 
 

1244303 
 

ดนตรีปฏิภาณ 
Improvisation 

2(0-4-2) 
 

1244313 
 

รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2 
Jazz or Popular Ensemble 2 

2(0-4-2 
 

1244314 
  

ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2 
Chorus Vocal 2 

2(0-4-2) 
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1243101 หลักและวิธีการสอนดนตรี 

Principle and Method in Music Teaching 
3(2-2-5) 

 
1244102 พฤติกรรมการสอนดนตรี     

Method and Approaches in Teaching Music Education 
3(2-2-5) 

เลือกเรียน 1รายวิชา 
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ชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
1241102 
1242101 
1241302 
1241304 
1241306 
1241308 
1241310 

ประวัติดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 
ประวัติดนตรีไทย  3(3-0-6) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2        
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 
ปฏิบัติขับร้องไทย 2 

2(0-4-2)  
2 (0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 20 
 
 

ชั้นปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1032201 
1052001 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)   
จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

1242103 
1242325 
1242327 
1241314 
1242301 
1242303 
1242305 
1242307 
1242309 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1 
ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 1 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

ปฏิบัติคีย์บอร์ด1 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3  
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3              
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 
ปฏิบัติขับร้องไทย 3 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 21 
 
 
 
 

เลือก 1  รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 
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ชั้นปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(3-0-6) 
1242202 
1242329 
1242330 

การบันทึกโน้ตเพลงไทย 3(3-0-6) 
ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 2 
ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 2 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

1242302 
1242304 
1242306 
1242308 
1242310 

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4 
ปฏิบัติขับร้องไทย 4 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกวิชาเอก 3(x-x-x) 
 รวม 19 

 
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1003101 
1022001 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(90) 
การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)                 

1243101 
1243102 
1243325 
1242204 
1242337 
1242333 
1243301 
1243303 
1243305 
1243307 
1243309 

หลักและวิธีการสอนดนตรี 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี 3 (3-0-6) 

ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1 2(0-4-2) 
ท านองเพลงไทย 3 (3-0-6) 
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 
ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5 
ปฏิบัติขับร้องไทย 5 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 21 
 
 
 

เลือก1  รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1043001 
1022002 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

1243202 
1243327 
1243205 
1243302 
1243304 
1243306 
1243308 
1243310 

การวิเคราะห์เพลงไทย 1 3(3-0-6) 
ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2 2(0-4-2) 
การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6 
ปฏิบัติขับร้องไทย 6 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 22 
 

 
ชั้นปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1004102 
1063005 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1244310 
1244101 
1244203 
1244307 
1244301 
1244303 
1244305 
1244307 
1244309 

การน าเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 
ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ 3(3-0-6) 
การประพันธ์เพลงไทย 3(3-0-6) 
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7 
ปฏิบัติขับร้องไทย 7 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 20 

  
 
 
 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 



มคอ. 2                               

-35- 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043002 
xxxxxxx 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาชีพครูเลือก 2(x-x-x) 

1244102 
1245201 
1244307 
1241301 
1241303 
1241305 
1241307 
1241309 

พฤติกรรมการสอนดนตรี 3(3-0-6) 
ดนตรีประกอบการแสดง 3(3-0-6) 
ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 
ปฏิบัติขับร้องไทย 1 

2(0-4-2)  
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

 รวม 15 
 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 
 รวม 6 

 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 
 รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 

  

เลือก 1รายวิชา 
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เอกดนตรีสากล 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 1  3(3-0-6) 
1242102 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 
1241311 
1241313 
1241315 
1241317 
1241319 
1241321 
1241323 

ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 1 
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1      
ปฏิบัติกีต้าร์ 1 
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 
ปฏิบัติขับร้องสากล 1 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

2(0-4-2)  
2 (0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 20 
 
 

ชั้นปีท่ี1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
1241102 
1242101 
1241312 
1241314 
1241316 
1241318 
1241320 
1241322 
1241324 

ประวัติดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 
ประวัติดนตรีไทย 3(3-0-6) 
ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 2    
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2   
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2   
ปฏิบัติกีต้าร์ 2    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 
ปฏิบัติขับร้องสากล 2 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2   

2(0-4-2)  
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 20 
 

เลือกเรียน 1รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 
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ชั้นปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1032201 
1052001 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)   
จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

1242103 
1242328 
1241305 
1242311 
1242313 
1242315 
1242317 
1242319 
1242321 
1242323 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ปฏิบัติรวมวงสากล 1 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องตี 1 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 3    
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3  
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3   
ปฏิบัติกีต้าร์ 3    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3 
ปฏิบัติขับร้องสากล 3 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 21 
 

 
ชั้นปีท่ี 2  ภาคเรียนที่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู   3(3-0-6) 
1242201 
1242331 

ทฤษฏีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 
รวมวงสากล 2 2(0-4-2) 

1242312 
1242314 
1242316 
1242318 
1242320 
1242322 
1242324 

ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 4   
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4  
ปฏิบัติกีต้าร์ 4    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4 
ปฏิบัติขับร้องสากล 4 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกวิชาเอก 3(x-x-x) 
 รวม 19 

 
 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 
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เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1003101 
1022001 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(90) 
การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1243103 
1243102 
1243326 
1242203 
1242347 
1242346 
1243311 
1243313 
1243315 
1243317 
1243319 
1243321 
1243323 

หลักและวิธีการสอนดนตรี 3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี 3(3-0-6) 

ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต 2(0-4-2) 
ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3(3-0-6) 
ขับร้องประสานเสียง 1 2(0-4-2) 
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 5   
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5  
ปฏิบัติกีต้าร์ 5    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5 
ปฏิบัติขับร้องสากล 5 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

รวม 21 
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1043001 
1022002 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

1243202 
1243203 
1243204 
1243312 
1243314 
1243316 
1243318 
1243320 
1243322 
1243324 

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1                      3(3-0-6) 
ดนตรีสนาม 2(0-4-2) 
สวนศาสตร์ 3(3-0-6) 
ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 6   
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6  
ปฏิบัติกีต้าร์ 6    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6 
ปฏิบัติขับร้องสากล 6 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 22 
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เลือกเรียน ต่อเนื่อง1 รายวิชา 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1004102 
1063005 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1244301 การน าเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 
1244101 ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ 3(3-0-6) 
1244202 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์ 3(3-0-6) 
1244303 ดนตรีปฎิภาณ 2(0-4-2) 
1244311 
1244313 
1244315 
1244317 
1244319 
1244321 
1244323 

ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 7   
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7  
ปฏิบัติกีต้าร์ 7    
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 7 
ปฏิบัติขับร้องสากล 7 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7 

2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 20 

  
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1043002 
xxxxxxx 

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาชีพครูเลือก 2(x-x-x) 

1244102 
1244221 
1244313 
1241311 
1241313 
1241315 
1241317 
1241319 
1241321 
1241323 

พฤติกรรมการสอนดนตรี 3(3-0-6) 
อ านวยเพลงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2 2(0-4-2) 
ปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 1 
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1      
ปฏิบัติกีต้าร์ 1 
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 
ปฏิบัติขับร้องสากล 1 
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

2(0-4-2)  
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 

 รวม 15 
 

 

เลือก 1รายวิชา 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 
 รวม 6 

 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 

 รวม 6 
 
3.1.5ค าอธิบายรายวิชา 
   ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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มคอ.2 

-4
1
- 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาเอกดนตรีไทย 
1 นายชัชชัย   พวกด ี

3139900036666 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์(ไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2547 
2533 

2 นายอัครพล   ชูเชิด 
3649900045717 

อาจารย์  Ph. D. in Music (Philosophy Degree in Music) 
ศศ.ม. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์(ไทย)) 

University of Delhi 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 
2541 
2537 

3 นายอนุลักษณ์   อาสาสู้ 
3360100583883 

อาจารย์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2543 

วิชาเอกดนตรีสากล 
4 นายกวี  ครองแก้ว 

3470100837060 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
ค .ม.  (บริหารการศึกษา) 
ค .บ.  (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

5 นางสาวมุฑิตา  นาคเมือง 
1500700077522 

อาจารย์ ดศ.ม. (ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) 
ศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2558 
2552 

6 นายเอกวุฒิ  โลหะการก 
1601100101139 

อาจารย์ ค.บ. (ศิลปกรรม (กลุ่มดนตรี)) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2553 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง 
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มคอ.2 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายอัครพล   ชูเชิด 
 

อาจารย์ Ph. D. in Music (Philosophy Degree in Music) 
ศศ.ม. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์(ไทย)) 

University of Delhi 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2558 
2541 
2537 

2 นายกวี  ครองแก้ว รอง 
ศาสตราจารย์ 

ค .ม. (บริหารการศึกษา) 
ค .บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรวิทยาลัย
ครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

3 นายชัชชัย   พวกด ี
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์(ไทย)) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2547 
 

2533 

4 
 

นายอนุลักษณ์   อาสาสู้ 
 

อาจารย์ ศป.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา) 
 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2543 
5 นางสาวมุฑิตา  นาคเมือง อาจารย์ ดศ.ม. (ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) 

ศ.บ. (ดุริยศิลป์) 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2558 
2552 

6 นายฉัตรชัย   อยู่เกิด อาจารย์ ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตรสากล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

7 นายณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
8 นายบรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ ค.บ. (ศิลปกรรม(กลุ่มดนตรี)) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2552 

- 42 - 
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มคอ.2 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

9 นางสาวศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาตรแขนงดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

10 นางสาวอาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ ศศ.บ. (ดนตรี(แขนงดนตรีสากล)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552 
11 นายเอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ ค.บ. (ศิลปกรรม(กลุ่มดนตรี)) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วยรายวิชาการสังเกตการสอนและการมีส่วน

ร่วมกับสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ในชั้นเรียนและมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม  
                การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะและ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือหา
ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
   1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
   1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
   1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
   1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
   ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มี
ดังนี้ 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูดนตรี เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 

1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
    2. ด้านความรู้ 
2.ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรอบรู้วิชาพ้ืนฐานการศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมายและความเป็นครู 
ประกอบด้วย หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู การบริหารการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    2.2 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษาพิเศษ 
    2.3 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา 
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    2.4 มีความรอบรู้การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้ นเรียน จิตวิทยาครู 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี
ของแต่ละระดับการศึกษา 
    2.5 มีความสามารถในทักษะทางดนตรี สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2.6 มีความเข้าใจทฤษฏีดนตรี สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7 ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2.8 มีความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางสาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนดนตรีศึกษา 
   3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์  
    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยความ
เข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสาร
ด้านดนตรีจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวดนตรีส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
   5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 



มคอ. 2                               

-46- 
 

   6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม  

 4.2 ช่วงเวลา 
ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 

5.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 
5.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่1  ของปีการศึกษาที่ 4 
5.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ของปีการศึกษาที่ 5 
5.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2ของปีการศึกษาที่ 5 

                      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
   4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน ในรายวิชา 1244301 
(การน าเสนอผลงานทางดนตรี) เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอน  โดยเน้นกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูดนตรี เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
    2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้วิชาพ้ืนฐานการศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมายและความเป็นครู 
ประกอบด้วย หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู การบริหารการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    2.2 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษาพิเศษ 
    2.3 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา 
    3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางสาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนดนตรีศึกษา 
   3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
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    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   4.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสาร
ด้านดนตรีจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวดนตรีส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
    6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
   6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม  
 5.3  ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 3 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 

5.5.1 อาจารย์ผู้สอนให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
           5.5.2 อาจารย์ผู้สอนจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
           5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
         กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
  5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา  
         5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ประจ า
วิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
         5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างานผลงานที่
เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
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  5.6.4 อาจารย์ผู้สอนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน 
                  5.6.5 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินของสาขาวิชาประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา อนุมัติ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสรมิบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของผู้น า     
โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร            
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและใน
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบและการท างานเป็นทีม 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุม่ในการ
ท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาไดส้ร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มทีด่ี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผดิชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคดิเห็นในด้านต่างๆ 
- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคตทิี่ดีในการท างาน 

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบตัิการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปญัหาจริง  

4. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรยีนและให้ความรูส้อดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคม
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

5. การเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะ
ปฏิบัติด้านดนตร ี

- การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองโดยการสอนที่ยึดผู้เรยีน
เป็นส าคญั 
- มีการจัดวิชาเรยีนที่เน้นเนื้อหาในรายวิชาให้มีความเข้มข้นในเชิงทักษะการปฏิบตัิและ
ทฤษฎีด้านดนตร ี

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การตรง
ต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ด าเนินชีวิตโดย
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตนเอง สังคม 
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความ
เข้าใจประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
4.4 ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสือ่สาร                

1571001 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจนีพืน้ฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพมา่พืน้ฐาน                

1691002 ภาษาพมา่เพื่อการสือ่สาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                
1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

มคอ.2 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                
2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002เศรษฐกิจพอเพียง                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              

 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

มคอ.2 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ                
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตร์กับการตัดสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชวีิตในประจ าวนั                

มคอ.2 



มคอ. 2                               

-56- 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

(2.1) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูดนตรี 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนด
โดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) 
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องเผชิญในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
สะท้อนพฤติกรรมของตนเองและ
ของผู้อ่ืนในสถานการณ์เหล่านั้น
หรืออภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยม
ของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 

 
-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การใช้แบบวัด 

2.ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรอบรู้วิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา การบริหารการศึกษา 
กฎหมายและความเป็นครู 
ประกอบด้วย หลักการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู 
การบริหารการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชา
หลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับครู การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษา
พิเศษ 
   2.3 มีความรอบรู้ในกลุ่มวิชาการวัด

 
-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนล่วงหน้า และ
เชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ด้วยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
ดนตรีบูรณาการกบัวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
-  ใช้แบบทดสอบ  
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้มสะสม
งาน และการบันทึกการ
เรียนรู้ (learning Journal) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
และประเมินผลและการวิจัยทาง
การศึกษา 
   2.4 มีความรอบรู้การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ชั้นเรียน จิตวิทยาครู นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมถึงการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรีของแต่ละระดับ
การศึกษา 
   2.5 มีความสามารถในทักษะทาง
ดนตรี สามารถน าไปจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6 มีความเข้าใจทฤษฏีดนตรี 
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7 ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และ
วรรณคดีดนตรี สามารถน าไปจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.8 มีความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ 
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ 
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์ทาง
สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนดนตรีศึกษา 
  3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษาที่มีความ

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์ 
และการแก้ปัญหาโดยใช้การ
อภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จ าลอง และการ
สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง 
- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
เรียนดนตรีและการปฏิบัติดนตรี 
สามารถน าความรู้ที่มีออกมา
ปฏิบัติในสถานะการณ์จริง และ
แก้ไขสถานการต่างๆที่เกิดขึ้น 

 
- ใช้แบบวัด แบบทดสอบ 
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสังเกต
พฤติกรรมและการบันทึก
การสะท้อนความคิด 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 
  4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มี
ส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนอยา่งสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือ
การรวมกลุ่มปฏิบัติงานทางดนตรี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

 
 
-ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน  การท าแฟ้มสะสม
งานและการบันทึกการ
เรียนรู้ (Learning Journal) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล

 
 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการ
ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน  
การใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้
ความช่วยเหลือ 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
- ใช้การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน และการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
สารสนเทศเกี่ยวดนตรีส าหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
  5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
  6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปาน
กลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศึกษาที่สอน
อย่างบูรณาการ 

 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) การปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา และการ
ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและ
ในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา 

 
-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
การท าแฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

วิชาชีพครูบังคับ 

1012101 ความเป็นครูและปรชัญาการศึกษา                       
1012103 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู                       

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                       

1022001 การพัฒนาหลักสูตร                       

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชัน้เรียน                       

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                       

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                       
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                         

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา                       
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1003101 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน  1                       
1004102 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน  2                       
วิชาชีพครูเลือก 
1012002 การจัดการค่ายวชิาการ                       
1063004 หลักการบริหารการศึกษา                       
1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้                       
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                       
1063005 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา                       
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา                       
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                       
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                       
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                       
1024001 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                       
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                       
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

วิชาชีพครูปฏิบัติ 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                       
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                       
วิชาเอก 
1.วิชาเอกบังคับ 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 1                       
1241102 ทฤษฎีดนตรีสากล                       
1242101 ประวัติดนตรีไทย                       
1242102 ประวัติดนตรีตะวนัตก                       
1242103 คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพื้นฐาน                       
1243102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี                       
1244101 ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพนัธ ์                       
1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี                       
1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1                       
1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3                       
1242302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4                       
1243301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5                       
1243302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6                       
1244301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7                       
1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1                       
1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2                       
1242303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3                       
1242304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4                       
1243303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5                       
1243304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6                       
1244303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7                       
1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1                       
1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2                       
1242305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3                       
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1242306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4                       
1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5                       
1243306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6                       
1244305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7                       
1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1                       
1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2                       
1242307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3                       
1242308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4                       
1243307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5                       
1243308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6                       
1244307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7                       
1241309 ปฏิบัติขับร้องไทย 1                       
1241310 ปฏิบัติขับร้องไทย 2                       
1242309 ปฏิบัติขับร้องไทย 3                       
1242310 ปฏิบัติขับร้องไทย 4                        
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1243309 ปฏิบัติขับร้องไทย 5                       
1243310 ปฏิบัติขับร้องไทย 6                       
1244309 ปฏิบัติขับร้องไทย 7                       
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1                       
1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2                       
1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3                       
1242312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4                       
1243311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5                       
1243312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6                        
1244311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 7                       
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1                       
1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2                       
1242313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3                       
1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4                       
1243313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1243314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6                       
1244313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7                       
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1                       
1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2                       
1242315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3                       
1242316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4                       
1243315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5                       
1243316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6                       
1244315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7                       
1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1                       
1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2                       
1242317 ปฏิบัติกีตาร์ 3                       
1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 4                       
1243317 ปฏิบัติกีตาร์ 5                       
1243318 ปฏิบัติกีตาร์ 6                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1244317 ปฏิบัติกีตาร์ 7                       
1241319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 1                       
1241320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 2                       
1242319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 3                       
1242320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 4                       
1243319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 5                       
1243320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 6                       
1244319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด 7                       
1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1                       
1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2                       
1242321 ปฏิบัติขับร้องสากล 3                       
1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 4                       
1243321 ปฏิบัติขับร้องสากล 5                       
1243322 ปฏิบัติขับร้องสากล 6                       
1244321 ปฏิบัติขับร้องสากล 7                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1                       
1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2                       
1242323ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3                       
1242324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4                       
1243323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5                       
1243324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6                       
1244323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7                       
2.วิชาเอกเลือก 
1242204 ท านองเพลงไทย                       
1242206 หลักการขับร้องเพลงไทย                       
1242202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย                       
1243205 การปรับวงดนตรีไทย                       
1243201 การวิเคราะห์เพลงไทย 1                       
1243202 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1                       
1243207 ลักษณะและประเภทเพลงไทย                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1243208 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี                       
1243209 การวิเคราะห์เพลงไทย 2                       
1243210 หลักการโยธวาทติ                       
1243211 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตร ี                       
1243212 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์                       
1243213 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม                       
1244201 ดนตรีประกอบการแสดง                       
1244202 ดนตรีพื้นบ้านไทย                       
1244203 การประพันธ์เพลงไทย                       
1244204 ดนตรีพิธีกรรม                       
1244205 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์                       
1244206 ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล                       
1244207 หลักการเขียนรายงานดนตรีนพินธ ์                       
1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ                       
1244209 ดนตรีร่วมสมัย                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1244210 การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น                       
1244211 การประพันธ์เพลงสากล                       
1244212 ทฤษฎีสอดท านอง                       
1244213 ดนตรีสมัยศตวรรษที ่21                       
1244214 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก                       
1244215 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต                       
1244216 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1                       
1244217 ประวัติดนตรีแจ๊ส                       
1244218 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์                       
1242219 จิตวิทยาดนตร ี                       
1244220 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตร ี                       
1244221 การอ านวยเพลงเบื้องต้น                       
1243325 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1                       
1243327 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2                       
1242325 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย ์1                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1242327 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายไทย 1                       
1242329 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย ์2                       
1242330 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายไทย 2                       
1242332 ปฏิบัติอังกะลุง                       
1242333 ปฏิบัติหนา้ทบัดนตรไีทย                       
1242334 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพืน้บ้านไทย 1                       
1242335 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม                       
1242336 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย                       
1242337 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                       
1242338 ปฏิบัติขับร้องเพลงพืน้บ้าน                       
1242348 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1                       
1244304 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ                       
1244305 ปฏิบัติเพลงมอญ                       
1244306 ปฏิบัติเพลงเร่ือง                       
1244307 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1                       
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มคอ.2 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1244308 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2                       
1244309 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด                       
1244310 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์                       
1244311 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2                       
1244312 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย                       
1242205 หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล                       
1242201 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                       
1242203 ทฤษฎีดนตรีสากล 3                       
1243204 สวนศาสตร์ทางดนตรี                       
1243326 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทติ                       
1243203 ดนตรีสนาม                       
1242328 ปฏิบัติรวมวงสากล 1                       
1242331 ปฏิบัติรวมวงสากล 2                       
1242339 ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส                       
1242340 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส                       
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 33 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1242341 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส                       
1242342 ปฏิบัติกีตาร์แจ๊ส                       
1242343 ปฏิบัติคียบ์อร์ดแจ๊ส                       
1242344 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส                       
1242345 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส                       
1242346 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1                       
1242347 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1                       
1244303 ดนตรีปฏิภาณ                       
1244313 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2                       
1244314 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2                       
3. วิชาการสอนวิชาเอก   
1243101 หลักและวิธีการสอนดนตรี                       
1244102 พฤติกรรมการสอนดนตรี                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การให้การประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน            ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2559 ก าหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ 
รายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
รายวิชา 

4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
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เรียนรู้แต่ละด้านตามมคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน 
หรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
    5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ  
             อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในรายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ
เขา้ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

1.5  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

2.1.2 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดท าสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
  2.1.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
เทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.1.4 จดัอบรมการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
และการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ

การน าเสนอผลงานทางวิชาการการศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น 
2.2.4 การจัดเงินทนุเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 
  

-77- 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ.2559 
ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
และมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หาก
นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
 1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 1.6จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
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 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
และมาตรฐานคณุวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การ

จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2.ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 เคร่ือง 
1.3ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 
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 2.2.3 ห้องสมุด(รอข้อมูลจากส านักวิทยบริการ) 
 หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี ้

2.2.3.1 หนังสือ 
(1) ภาษาไทย  จ านวน 1,506 ชื่อเรื่อง 
(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน 1,201 ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.2  วิจัย / วิทยานิพนธ์  
(1) ภาษาไทย  จ านวน 732 ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.3  วารสารจ านวน 11ชื่อเรื่อง 
 2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

 (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook  
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations&Theses Global  

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
   2.3.1) MIC E-Library 
  2.3.2) ACM Digital Library 
  2.3.3) ABI/INFORM Complete 
  2.3.4) H.W. Wilson 
  2.3.5) Web of Science 
  2.3.6) ScienceDirect 
  2.3.7) Emerald 
  2.3.8) EBSCO HOST 
  2.3.9) ACS  Publications 
 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.3.3 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
2.3.4 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
 2.3.5 คณะจัดให้มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
 2.3.6 คณะจัดให้มีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) 
ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาง
ดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่
จ าเป็นตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปิดสอน 
 2.3.7 คณะจัดให้มีห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 2.3.8 คณะจัดให้มีห้องสมุด ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร 
โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 
เป็นต้น  
โดยสื่อต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 
 2.3.9 คณะจัดให้มีโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน ซื่อเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 2.3.10 คณะจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
 2.3.11 คณะจัดให้มีทรัพยากรอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
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 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุน
กู้ยืม 

5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และจัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำประเทศนโยบำยของรัฐบำลและควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม  ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 
12 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ มีก าหนดการด าเนินงาน ดังนี้ 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

ปีที่ 
6 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      



  มคอ.2 
  

-83- 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

ปีที่ 
6 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

      

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

      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

      

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี        

      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

- - - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  มคอ.2 
  

-84- 
 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตพฤติกรรม
และการโต้ตอบของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้

บัณฑิตผู้ประกอบการ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5ปี 
 

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุ งกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม 
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการ 
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
  Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 
 

  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 
  Language and Communication for Specifics 
Purposes 

3(3-0-6) 
 

  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสารฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
  Fundamental English 

3(3-0-6) 
 

  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  English for Communication 

3(3-0-6)  
 

  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวันฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  Chinese for Communication 

3(3-0-6) 
 

หลักการออกเสียงการฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้
อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
  Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 
 

ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
การเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจ
บริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
  Korean for Communication 

3(3-0-6) 
 

ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 
  Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 
 

การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนฝึกการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น 
 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
  Burmese for Communication 

3(3-0-6) 
 

ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
   
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า  3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
     
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปั จจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
     
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
  Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมสังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมแล วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
     
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
     
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
   
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
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1.4กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการ
และข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถาน
บริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น ในปั จจุบั น ในประเทศและโลก  ปัญ หา ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น กับสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
   
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       
 3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                           จ านวน     35    หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

 Philosophy and Self-actualization for teacher  
3(3-0-6) 

ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุ
อย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และ
กลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา
เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 

Language and Culture for Teacher 
3(2-2-5) 

     ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะพ้ืนฐานใน
การฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวม
ไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
     English for Teachers 

    การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  
1022001 การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 

Curriculum Development 
    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์

หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน    3(2-2-5) 

   Principle of Learning Management and Classroom Management 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการจัดการชั้นเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการ
ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5)  
            Innovation and Education Information Technology 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5)  
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลสามารถวัดและประเมินได้และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู      

Psychology for teacher 
3(3-0-6) 

               จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 
 
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

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

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
  
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา             3(3-0-6) 

   Educational Quality Assurance  
   หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                  1(90) 
            Practicum  1 
            สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
  
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                          1(90) 
             Practicum  2 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 
    การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 วิชาชีพครูเลือก                                               ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
1012002  การจัดการค่ายวิชาการ             2(1-2-3)   
     Academic Camp Management  
    ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การ
วางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงาน
การด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา  
 
1063004  หลักการบริหารการศึกษา            2(1-2-3) 
      Principal of Educational Administration 
               บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการบริหาร
สถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น าและผู้ตาม 
รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  
 
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้         2(1-2-3) 

  Skills and Techniques of Learning Management  
   ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

 
1063005   ภาวะผู้น าทางการศึกษา           2(1-2-3) 

    Educational Administration Leadership  
             แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่าง
เป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่ง
การเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 

Medias Texts Construction 
2(1-2-3) 

               การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม   
ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

Statistics for Data Analysis in Education 
2(1-2-3) 

                หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา 
สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Guidance and Activities for Student Development 
2(2-0-4) 

               ความหมาย ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะแนว 
หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและ
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม 
แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 

Inclusive Education 
2(2-0-4) 

     ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานของการศึกษาพิเศษ 
ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 
 
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication of Teachers 
2(2-0-4) 

                 ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

English Language for Communication of Teachers 
2(2-0-4) 

               การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Chinese Language for Communication of Teachers 
2(2-0-4) 

      การใช้ทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

Computers for Education 
2(1-2-3) 

      ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
จัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

 วิชาชีพครูปฏิบัติ                                                              12  หน่วยกิต 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1  
6(540) 

               การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 
 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     

Internship  2 
6(540)    

               การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
2.2) กลุ่มวิชาเอก 

 (2.2.1)วิชาบังคับ     
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย  

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

                 หลักของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของดนตรีไทย  เครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงและหน้าที่ในการ
บรรเลง ความส าคัญของวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆประเภทของวงดนตรีไทยประเภทของเพลงไทย  
บทเพลงประเภทต่างๆและการ ขับร้องเพลงไทย 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-อ) 
1241102 ทฤษฏีดนตรีสากล 1     

Music Theory 1  
3(3-0-6) 
 

               ทรัยแอด (Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของคอร์ด (Inversion) จุดพักเพลง 
(Cadence)  การเคลื่อนที่ของคอร์ด การใช้คอร์ดในรูปพ้ืนด้น และการพลิกกลับ โน้ตนอกประสาน การ
เขียนและวิเคราะห์ท านอง การประสานเสียง 4 แนว การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 
 
1242101 ประวัติดนตรีไทย                                                                          

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

               ดนตรีไทยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย สุโขทัยอยุธยา รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษา
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบดนตรี เครื่องดนตรีวงดนตรี วรรณกรรมเพลงและคีตกวี 
 
1242102 ประวัติดนตรีตะวันตก                                                                 

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

               ดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก สมัยกลาง ดนตรีสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา ดนตรีสมัยบาโรกดนตรี
สมัยโรโคโค สมัยคลาสสิค สมันโรแมนติก และสมัยใหม ่โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วงดนตรี 
แนวคิดชาตินิยม ศึกษาผลงานและบุคคลส าคัญ 
 

1242103 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน                                                   
Introduction to Music Computer 

3(3-0-6) 
 

               ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 
 
1243101 หลักการและวิธีการสอนดนตรี                                                                                                  

Principle  and Method  in  Music Teaching 
3(2-2-5) 

               หลักการและวิธีการสอนดนตรี แนวคิดและหลักการสอนดนตรีของนักศึกษาทางดนตรีการเรียน
การสอนดนตรีในโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-อ) 

1243102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี 
English  for  Music  Teachers  

3(2-2-5) 

               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาท้ังด้าน การเรียนการสอน การจัดการ
ชั้นเรียน การวิจัยและอ่ืนๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ บทความทางการ
ศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม โดยการน าเสนอ
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพ่ือ
ประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ   
 
1244101 ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ 

Folk Music and Ethnomusicology 
3(2-2-5) 

ดนตรีในท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ แหล่งวัฒนธรรมทางดนตรีที่ส าคัญของท้องถิ่น เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ ของดนตรีในแต่ละพ้ืนที่ในด้านคุณลักษณะทางดนตรี อารยธรรมโบราณและดนตรีร่วมสมัยใน
ภูมิภาคตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกิดขึ้น 
 
1244102 พฤติกรรมการสอนดนตรี 

Methods and Approaches in Teaching Music Education 
3(2-2-5) 

จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและเอกสารหลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับแผนการศึกษาของ
ชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนต่างๆ การเลือกสื่อผลการสอน
ดนตรี การก าหนดการสอนและการบันทึก  การสอน  การปฏิบัติการสอนดนตรี 
 
1241301      ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1      

Thai Plucked Instrument Performance 1   
2(0-4-2) 

           บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา  
 
1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2      

Thai Plucked Instrument Performance 2 
2(0-4-2) 

บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-อ) 

1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3      
Thai Plucked Instrument Performance 3 

2(0-4-2) 

                 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1242302  ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4      
Thai Plucked Instrument Performance 4 

2(0-4-2) 
 

                 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5      

Thai Plucked Instrument Performance 5 
2(0-4-2) 

                  บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจาก
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1243302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6      
Thai Plucked Instrument Performance6 

2(0-4-2) 

                 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1244301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7      
Thai Plucked Instrument Performance 7 

2(0-4-2) 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1241303      ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1      

Thai Bowed Instrument Performance 1    
2(0-4-2) 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา  
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-อ) 

1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2      
Thai Bowed Instrument Performance 2    

2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 1โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3      

Thai Bowed Instrument Performance 3    
2(0-4-2) 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ  ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 2โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1242304  ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4      
Thai Bowed Instrument Performance 4    

2(0-4-2) 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5      

Thai Bowed Instrument Performance 5    
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6      

Thai Bowed Instrument Performance 6    
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 5โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1244303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7      

Thai Bowed Instrument Performance 7    
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 6โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1241305      ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance 1 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษ 
 
1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance2 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 1โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance3 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 2โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242306  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance4 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance5 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6      

Thai Melodic Percussion Instrument Performance6 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 5โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 
1244305 

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7      
Thai Melodic Percussion Instrument Performance7 

2(0-4-2) 

           บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 6โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1241307  ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1     

 Thai Blown Instrument Performance 1 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2     

 Thai Blown Instrument Performance 2 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3     

 Thai Blown Instrument Performance 3 
2(0-4-2) 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1242308  ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4     
 Thai Blown Instrument Performance 4 

2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5      

Thai Blown Instrument Performance 5 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6      

Thai Blown Instrument Performance 6 
2(0-4-2) 
 

               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1244307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7      

Thai Blown Instrument Performance 7 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1241309  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1      

Thai Music Singing Performance 1 
2(0-4-2) 

                 บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา  

1241310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2      
Thai Music Singing Performance 2 

2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 1โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3     

Thai Music Singing Performance 3 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 2โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1242310  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4      

Thai Music Singing Performance 4 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 3โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย5 

Thai Music Singing Performance 5 
772(2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 4โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6      

Thai Music Singing Performance 6 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 5โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 7      

Thai Music Singing Performance 7 
2(0-4-2) 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องขับร้องเพลงไทย 5โดยผู้สอนพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1      

Woodwind Performance 1  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ท่าทาง  
การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการ
เป่า  (เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การ
แสดง 

1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2      
Woodwind Performance 2  

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่ 1 

1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3      
Woodwind Performance 3  

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่ 2 
 
1242312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4      

Woodwind Performance 4  
2(0-4-2) 

                   การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 



-109- 
 

รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1243311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5      

Woodwind Performance 5 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่4 
  
1243312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6      

Woodwind Performance 6  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่5 
 
1244311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 7      

Woodwind Performance 7  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับท่ีสูงกว่าในระดับที่ 6 
 
1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1       

Brass Performance  1 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง 
การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการ
เป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การ
แสดง 
1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2      

BrassPerformance 2 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่1 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ)  
1242313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3       

Brass Performance  3 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2 
 
1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง  4      

Brass Performance  4  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 3 
 
1243313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5       

Brass Performance  5  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 4  
 
1243314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6      

Brass Performance  6   
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 5  

1244313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7       
BrassPerformance 7  

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่6 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล1      

Strings Performance  1 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง    
 
1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล2      

Strings Performance  2 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่1 
 
1242315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล3      

Strings Performance  3 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่2 

1242316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล4      
Strings Performance  4 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่3 
 
1243315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล5      

Strings Performance  5 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่4 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1243316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล6      

Strings Performance  6 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่5 
 
1244315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล7      

Strings Performance  7 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพ้ียนของ
เสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่6 
 
1241317 ปฏิบัติกีตาร์1   

Guitar Performance 1 
2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแล
รักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2  

GuitarPerformance 2 
2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ1 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1242317 ปฏิบัติกีตาร์3  
Guitar Performance3     

2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ2 
 
1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 4   

Guitar Performance 4 
2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ3 

1243317 ปฏิบัติกีตาร์ 5  
Guitar  Performance5 

2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ4 

1243318 ปฏิบัติกีตาร์ 6   
GuitarPerformance6  

2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ5 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1244317 ปฏิบัติกีตาร์7  
Guitar Performance 7 

2(0-4-2) 

                การเรียนปฏิบัตกิีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลา
กีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ6 
 

1241319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด1      
Keyboard Performance 1 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ท่าทางการดูแลรักษา การไล่เสียง  ฝึกบันไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี  
การแสดง 
 
1241320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด2     

Keyboard Performance 2 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 1 
 
1242319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด3     

Keyboard Performance 3 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 2 
 
1242320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด4      

Keyboard Performance 4 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 3 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1243319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด5     
Keyboard Performance 5 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 4 
 

1243320 ปฏิบัติคียบ์อร์ด6     
Keyboard Performance 6 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 5 
 
1244319 ปฏิบัติคียบ์อร์ด7     

Keyboard Performance 7 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 6 

1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1      
Voice Performance 1 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้   ท่าทาง การหายใจ การออกเสียงภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง 
 
1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2      

Voice Performance 2   
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่1 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242321 ปฏิบัติขับร้องสากล 3      

Voice Performance 3   
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่ 2 
 
1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 4      

Voice Performance4 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่ 3 
 
1243321 ปฏิบัติขับร้องสากล 5      

Voice Performance5 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่ 4 
 
1243322 ปฏิบัติขับร้องสากล 6      

Voice Performance6 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่ 5 
 
1244321 ปฏิบัติขับร้องสากล 7      

Voice Performance7 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะ
การร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบัติ ฝึกในขั้น
สูงกว่าระดับที่ 6 
 



-117- 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1      

Percussion Performance 1   
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส่วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2      

Percussion Performance 2 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส่วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 
1 

 
1242323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3      

Percussion Performance 3  
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 2 

1242324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4      
Percussion Performance4 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 3 
 
1243323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5      

Percussion Performance5 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 4 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1243324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6      
Percussion Performance6 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 5 
 
1244323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7      

Percussion Performance7 
2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 6 

 
1243325 
 

ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1     
Thai  Mahori  EnsemblePerformance 1 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงมโหรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้อง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงมโหรี 
 
1243327 
 

ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2   
Thai  Mahori  EnsemblePerformance2 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงมโหรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้อง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงมโหรี ที่สูงกว่ารายวิชาปฏบิัติรวมวงมโหรี1โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
1243326 
 

ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต     
Marching BandPerformance 

2(0-4-2) 

                การบรรเลงรวมวงโยธวาทิต การเดิน การแปรขบวน บทเพลงที่นิยมใช้บรรเลง   เรียนรู้การปรับ
เสียงสร้างความกลมกลืน ศึกษารายละเอียดความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง 
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รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1243203 
 

ดนตรีสนาม     
Marching and Display 

2(0-4-2) 

                ระเบียบแถว ท่าทางการถือเครื่องมือ การจัดขนาดของวงให้เหมาะสมกับจ านวนนักดนตรี  การ
จัดต าแหน่งจุดยืนของเครื่องดนตรี   เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเสียง  การสร้างแผนภาพ รูปแบบ (Code 
Design) ส าหรับแปรขบวนแถว (Display) การฝึกซ้อมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปร
ขบวน ศึกษาการใช้ไม้คทาในการควบคุมวง ฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบ ในการแสดงดนตรีสนาม เช่น ธง ริบบิ้น 
คทาสั้น เป็นต้น 
 
1244301 
 

การเสนอผลงานทางดนตรี     
Music Presentation 

6(4-4-10) 

                ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ  จัดแสดงแผนงานและการ
ประเมินผลโครงการที่ชัดเจน  โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้  1  กิจกรรม เท่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ 
    1. ดนตรีนิทัศน์   ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 
    2.การแสดงเดี่ยวให้นักศึกษาสรุปผลงานทางด้านปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรโดยให้
นักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด  บรรเลงต่อสาธารณะชน 
    3. ปริญญานิพนธ์  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ 
    4.  เสนอผลงานด้านการประพันธ์  โดยไม่จ ากัดรูปแบบของเครื่องดนตรีและสื่อที่น าเสนอ 
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(2.2.2)วิชาเลือก 
 

 

รหัสวิชา      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242204 ท านองเพลงไทย 

Melodic Elements in Thai Music 
3(3-0-6) 

                ท านองเพลงไทยลักษณะต่าง ๆ ลีลาการด าเนินท านองที่สร้างลักษณะเด่นในบทเพลง ท านองกรอ 
ท านองเก็บ ท านองขยี้ ท านองลูกล้อลูกขัด ความหลากหลายของเพลงที่มีหลายส านวน รูปแบบการสร้าง
ท านอง เพลงทางเปลี่ยน เปรียบเทียบท านองเพลงทางบรรเลงและทางร้อง 
 
   
1242206 

หลักการขับร้องเพลงไทย 
Principle Thai Vocal Music 

3(3-0-6) 

                ประวัติความเป็นมาของการขับร้อง ความหมายของคีตศิลป์ หลักคีตศิลป์ ประเภทของเพลงขับ
ร้องไทย ศัพท์สังคีตที่เก่ียวกับการร้อง แหล่งก าเนิดเสียงระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การเปล่งเสียง
ขับร้อง การควบคุมคุณภาพของเสียง การเอ้ือน การออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี การแบ่งวรรคตอนตามฉันทลักษณ์
และคีตศิลป์ เทคนิคการขับร้องเพลงไทย ลักษณะการขับร้องแบบต่าง ๆ  เช่น การร้องส่งเสภา การขับร้อง
ประกอบการแสดง การใช้โน้ตประกอบการขับร้องเพลงไทย มารยาทในการขับร้อง 
 

1242202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
Thai Notations 

3(3-0-6) 

                ความส าคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึกเพลงไทย ได้แก่ 
โน้ต  9  ตัว  โน้ตนิ้ว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล เป็นต้น ฝึกโสตประสาท  ฝึกอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท 
 

1243205 การปรับวงดนตรีไทย 
Thai Music Conducting 

3(3-0-6) 

                ท านองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง  เจตนารมณ์ของนักประพันธ์เพลงบทบาทหน้าที่
ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่ละประเภท วิธีการปรับวง ฝึกการปรับวง โดยค านึงถึงหลัก
วิชาการดนตรี 

1242205 
 

หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล     
Listening  Reading  and  Writing  Notes 

3(2-2-5) 

                พัฒนาการอ่านและเขียนโน้ตสากล การเคลื่อนระดับเสียง (Move Do)  ทั้ง Treble  Claf และ  
F Claf   ในอัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสม  ฝึกโสตประสาทและบันทึกโน้ตโดยฉับพลันในรูปแบบ
จังหวะพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242201 
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 2      
Music Theory 2   

3(3-0-6) 

                คอร์ดทบ 7 (7th chord)  ทบ  9  (9th chord) ฯลฯ  การย้ายบันไดเสียงแบบ  Diatonic 
modulation การ ใช้ Secondary dominant  การใช้ Sequence  การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
 
1242203 
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 3      
Music Theory 3  

3(3-0-6) 

                การใช้คอร์ดยืม(Borrow  Chord) โครมาติกคอร์ด(Chromatic  Chord) คอร์ดที่แปลงเสียง 
(Alter  Chord)  การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมาติก(Chromatic  Modulation) การฝึกโสดประสาทให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
 
1243204 
 

สวนศาสตร์ทางดนตรี      
Music Acoustics   

3(3-0-6) 

                การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟิสิกส์ และคุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ความถี่ ลักษณะคลื่น
เสียง ความกังวาน ความเข้ม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซ้อน  หน่วยวัดเสียงด้านต่าง ๆ การค านวณ
เซนต์  ความกลมกล่อมของเสียง บันไดเสียงรูปแบบต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเครื่องดนตรี 
 
1243201 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 1      
Form and Analysis of Thai Music 1 

3(3-0-6) 

                โครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง ในเรื่องเกี่ยวกับจังหวะ 
วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง การเคลื่อนที่ของท านอง มือฆ้อง  การเรียบ
เรียงมือฆ้องเป็นบทเพลง กลอนเพลง การขึ้นต้นและจบเพลง การแปรท านองเพลง ลักษณะ  ท านองเฉพาะที่
ปรากฏในบทเพลง 
 
1243202 
 

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1                       
Forms and Analysis 1    

3(3-0-6) 

                วิเคราะห์คีตลักษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี  จุดพัก ประโยคของเพลงและบทบรรเลงของคีตลักษณ์
พ้ืนฐานเช่นทวิบท(Binary) ตรีบท(Ternary) รอนโด(Rondo) 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1243207 
 

ลักษณะและประเภทเพลงไทย     
Classification of Thai Music 

3(3-0-6) 

                ลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลง
เถา เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื่อง เพลงภาษา เพลงพิธีการและเพลงประกอบการ
แสดง 
 
1243208 
 

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี      
Aesthetics of Music  

3(3-0-6) 

                แนวคิดเก่ียวกับความหมายของความงาม และความส าคัญของดนตรีต่อชีวิต สังคม การเมือง 
และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่
ได้รับการยกย่อง  
 
1243209 
 

การวิเคราะห์เพลงไทย 2      
Form and Analysis of Thai Music 2  

3(3-0-6) 

                วิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย เช่น เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงหน้าพาทย์ 
ตามความเหมาะสม ต่อจากการวิเคราะห์เพลงไทย 1 ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบทางบรรเลงและทางร้องของ
เพลงเดียวกันที่มีหลายทาง 
 
1243210 
 

หลักการโยธวาทิต      
Principles of Marching Band   

3(3-0-6) 

                ประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน  ศึกษา
เทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต  การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ  บทเพลงที่ใช้
ประกอบพิธีการและบทเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับดนตรีโยธวาทิต 
 
1243211 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี     
Computer Aided Music  

3(2-2-5) 

                การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี Notation Software, Sequencing  Software 
และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี  การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบ MIDI 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1243212 
 

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์   
Productions  of  Computerized Music 

3(2-2-5) 

                ขบวนการผลิตผลงานเพ่ือเผยแพร่ในรูปของ Visual Media  การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การสร้าง
ฐานข้อมูลโน้ตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพ่ือเผยแพร่ในรูปของ Audio visual Media  การบันทึกในสตูดิโอ 
 
1243213 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม    
Computer for Marching and Display  

3(2-2-5) 

                การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีสนาม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับแผนภาพที่
สร้างข้ึนโดยสั่งงานผ่านระบบMIDIการน าแผนภาพที่สร้างขึ้นไปปฏิบัติใช้งานจริงกับวงดนตรี 
 
1244201 
 

ดนตรีประกอบการแสดง      
Music and Acting 

3(3-0-6) 

                บทเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดง บทบาทหน้าที่และลักษณะของเพลง การบรรจุเพลงและ
การเลือกเพลงให้สอดคล้องกับการแสดงตามกิริยาของตัวแสดง อารมณ์เพลงต่าง ๆ เช่น รัก โกรธ สนุก เศร้า 
เป็นต้น 
 
1244202 
 

ดนตรีพื้นบ้านไทย      
ThaiFolk Music  

3(3-0-6) 

                ศึกษาดนตรีพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านของไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง 
ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความส าคัญของดนตรี
พ้ืนบ้านที่มีต่อสังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบ้านในปัจจุบัน  แนวทางในการอนุรักษ์และการสืบทอด 
 
1244203 
 

การประพันธ์เพลงไทย       
Thai Music Composition   

3(3-0-6) 

                ฝึกการประพันธ์ท านองเพลงอย่างง่าย น าเพลงที่ได้มาปรุงแต่งให้สมบูรณ์ขึ้น ศึกษาแนวทางการ
ประพันธ์ท านองเพลงทางเปลี่ยนน าเพลงที่ได้ประพันธ์ไว้แล้วสร้างท านองเพลงทางเปลี่ยนให้แตกต่างไปจาก
เดิม ฝึกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบทเพลงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประพันธ์เพลงเถา บันทึกโน้ตเพลงที่
ประพันธ์และน าเพลงที่ประพันธ์มาบรรเลงตามความเหมาะสม 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1244204 
 

ดนตรีพิธีกรรม                      
Ritual Music    

3(3-0-6) 

                ดนตรีพิธีกรรมส าหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมที่เก่ียวกับความเชื่อ  ลัทธิ   ศาสนา  
ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล  โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทร้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับพิธีกรรม     
 
1244205 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์  
Jazz and Popular Arranging  

3(3-0-6) 

                ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์    การใช้คอร์ดแทน   ลักษณะ
โน๊ตที่ใช้ในเพลงแจ๊สลีลาของแจ๊สแต่ละประเภทเครื่องดนตรีรวมไปถึงการย้ายเสียง (transposition), การใช้
คอร์ดชุด(chord pattern), การใช้แนวด าเนินคอร์ด(chord progression) รวมทั้งแนวทางด าเนินเบส  (Bass 
line)  การประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  และ4 แนว  การเขียนสกอร์ (Score) 
 
1244206 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล   
Thai Musicrelated to Western Music 

3(3-0-6) 

                ประวัติดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทยการน าดนตรีไทยไปสัมพันธ์
กับดนตรีตะวันตก การน าดนตรีตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์กับดนตรีไทย ทั้งในด้านเครื่องดนตรี วงบรรเลง บท
เพลงและระบบเสียง   
 
1244207 
 

หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์    
Research Methods in Music  

3(3-0-6) 

                หลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์บทเพลง 
การล าดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง การน าเสนอข้อมูล การใช้โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตาราง 
แผนภูมิ สรุปผล ท าการศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอเป็นรายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุ่งหมาย 
วิธีด าเนินการ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า โดยเลือกหัวข้อจากประเด็นต่อไปนี้  
   1.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หัวข้อเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  
   2.  บทประพันธ์เพลงหรืองานสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับดนตรีทั้งดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านฯลฯ 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1244208 
 

เพลงไทยสากลเชิงประวัติ     
History of Thai Popular Song 

3(3-0-6) 

                ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอย่างเป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือ
คลี่คลายความเป็นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง(ซึ่งประกอบด้วยเพลงปลุกใจ 
เพลงเพื่อชีวิต)เพลงสตริง เพลงร็อค เพลงแร็พเป็นต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ด้านสังคม วัฒนธรรมของไทย
ในยุคต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของดนตรี 
 
1244209 
 

ดนตรีร่วมสมัย       
Contemporary Music   

3(3-0-6) 

                ค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้างและเทคนิคท่ีใช้ในบทเพลงร่วมสมัย ผลงานของคีตกวี
ส าคัญ 
 
1244210 
 

การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น     
Introduction to Music Instrument Maintenance and 
Repair 

3(2-2-5) 

                การหยิบจับเครื่องมือ  การท าความสะอาด  เรียนรู้การก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด  
การปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การซ่อมเครื่องดนตรี 
 
1244211 
 

การประพันธ์เพลงสากล      
Composition  

3(3-0-6) 

                การประพันธ์ดนตรีง่าย ๆ ขั้นต้น ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ 
 
1244212 
 

ทฤษฎีสอดท านอง      
Counterpoint 

3(3-0-6) 

                การเขียนเคาน์เตอร์พอยต์  2  แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษท่ี 18 แบบโทนอล การเขียน 
harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue 
 
1244213 
 

ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 21      
Music in the 21th Century 

3(3-0-6) 

                ค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในบทเพลง การบันทึกโน้ตวรรณกรรมที่ส าคัญ 
โปรแกรมการแสดงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 – 21 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1244214 
 

การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก     
Arranging for Children Songs 

3(3-0-6) 

                ค าร้องและท านองเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กในวัยระดับต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐาน
ในการสร้างการเรียบเรียงในลักษณะต่าง ๆ 
 
1244215 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต   
Arranging for Marching Band 

3(3-0-6) 

                เทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน ส าหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีอ่ืนที่มีลักษณะการจัดวง
คล้ายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ  ที่ใช้ในวงโยธวาทิต กาจัดระบบเครื่องดนตรี การใช้เครื่องดนตรี
ทดแทน การน าบทเพลงจากวงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงส าหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียนสกอร์ 
(Score)  ทั้ง  short  score  และ  Full bound  การคัดลอกสกอร์ส าหรับเครื่องดนตรี (Transposition) 

1244216 
 

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส1      
Jazz Theory  1 

3(3-0-6) 

                ลักษณะส าเนียงเพลงแจ๊สที่เป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes ต่าง ๆ ลักษณะของการเขียนคอร์ด   
การใช้คอร์ดทดแทน   การเคลื่อนที่ของคอร์ดการใช้เปียโนประกอบการเรียน 
 
1244217 
 

ประวัติดนตรีแจ๊ส      
Jazz  Music History 

3(3-0-6) 

                ความเป็นมาดนตรีแจ๊สแต่ละยุคตั้งแต่ ค.ศ.1890 ถึงปัจจุบันศึกษาเพลง และเพลงสปิริช่วล
(spiritual) ของภาคใต้ในอเมริกาผ่านแร็กไทม์ บลูส์  และระยะแรกของดิ๊กซีแลนด์ นิวออร์ลีน สวิง บีบ๊อบ   
คูลแจ๊ส  จนถึงแจ๊สหลายรูปแบบในปัจจุบัน 
 
1244218 
 

การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์   
Jazz and Popular Music Composition  

3(3-0-6) 

                การประพันธ์ดนตรีในรูปแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ พ้ืนฐานที่เก่ียวกับบันไดเสียงต่าง ๆ คอร์ดที่เกิด
จากบันไดเสียง รวมทั้งคอร์ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊สและ ป็อปปูลร์าในยุคต่าง ๆ การสร้างบทน า
(introduction)  บทเชื่อม(interlude) และบทจบ(Ending) 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242219 
 

จิตวิทยาดนตรี       
Psychology of Music  

3(3-0-6) 

                ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา  กับพ้ืนฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรู้ดนตรี 
ความแตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี อารมณ์และการตีความหมาย 

 
1244220 
 

ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี     
Studio Recording Performance 

3(2-2-5) 

                การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการบันทึกเสียงผลงานทางดนตรี โปรแกรมช่วยงานดนตรี  
และอ่ืน ๆ 
 
1244221 
 

การอ านวยเพลงเบื้องต้น      
Introduction to Conducting 

3(2-2-5) 

                การใช้ไม้บาตอง (Baton) การฝึกซ้อมวง  การเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ 
 
 1242325 
 

ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1      
Piphat Ensemble Performance1 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงปี่พาทย์ในบทเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 

1242327 
 

ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย1     
Thai String Ensemble Performance 1 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงเครื่องสายไทยในบทเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

 
1242329 
 

ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 2      
Piphat Ensemble Performance2 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงปี่พาทย์ในบทเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1 
 
1242330 
 

ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย2     
Thai String Ensemble Performance2 

2(0-4-2) 

                บรรเลงรวมวงเครื่องสายไทยในบทเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย1 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242332 
 

ปฏิบัติอังกะลุง       
Ang – kalungPerformance 

2(0-4-2) 

               การหยิบจับ การบรรเลงอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวงอังกะลุง 
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี     
 
1242333 
 

ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย      
Natab of Thai MusicPerformance 

2(0-4-2) 

                หน้าทับจากกลองแขกหรือโทน–ร ามะนา หรือเครื่องหนังประเภทอ่ืนๆ   ต่อหน้าทับปรบไก่ หน้า
ทับสองไม้ หน้าทับแขก หน้าทับเขมร หน้าทับมอญ เป็นต้น 
 
1242334 
 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 1     
Thai Folk Music Ensemble Performance1 

2(0-4-2) 

                รวมวงดนตรีพ้ืนบ้านไทยภาคต่าง ๆ  การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อมการปรับวงอย่างถูกต้องตาม
แบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 
1242335 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม   
Thai Popular Song SingingPerformance 

2(0-4-2) 

                การเตรียมพร้อมร่างกายก่อนขับร้อง การออกเสียง การหายใจ และฝึกขับร้องเพลงไทยสากลทุก
ประเภท เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นต้น 
 
1242336 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย    
Thai Singing for Early Children Performance 

2(0-4-2) 

                   การขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย และเพลงในหลักสูตรระดับประถมศึกษา การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง และฝึกเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงเช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  คีย์บอร์ดเป็น
ต้น 

 
1242337 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
Thai Singing in BasicPerformance 

2(0-4-2) 

                การขับร้องเพลงไทยที่ใช้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและเพลงอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1242338 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้าน     
Thai Folk Singing Performance 

2(0-4-2) 

                การปฏิบัติวิธีการขับร้องเพลงพื้นบ้านประจ าภาคต่าง ๆ อย่างถูกต้องทั้งด้านรูปแบบ 
ฉันทลักษณ์ ท านอง การเปล่งเสียง ระดับเสียง การเอ้ือน ลีลา ส าเนียงท้องถิ่น อักขระ จังหวะ วรรคตอน 
ท่าทาง การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง การร้องเข้ากับดนตรีส าหรับเพลงพื้นบ้านบางประเภท 
 
1242348 
 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1     
Thai Ensemble Performance1 

2(0-4-2) 

                 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบ
แผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง  ๆ 

 
1244304 
 

ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ     
Independent Study in Thai Music Performance 

2(0-4-2) 

                บรรเลงดนตรีไทยนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถเลือกเครื่องดนตรี ประเภท
ของเพลง อาจารย์ผู้สอน ได้โดยเสรี 
 
1244305 
 

ปฏิบัติเพลงมอญ       
Phleng-MonPerformance 

2(0-4-2) 

                บรรเลงดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลงมอญที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรม และเพลงมอญที่ใช้บรรเลงขับร้องในวงปี่พาทย์มอญ 
 
1244306 
 

ปฏิบัติเพลงเรื่อง       
Thai SuitePerformance 

2(0-4-2) 

               บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลงเรื่องท าขวัญ  เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน และ
อ่ืน ๆ 
 
1244307 
 

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1      
Solo Performance 1  

2(0-4-2) 

                  บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1244308 
 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2     
Thai Ensemble Performance2 

1(0-2-1) 

               บรรเลงรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การฝึกซ้อม  การปรับวงอย่างถูกต้อง ตามแบบแผน
ของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ 
 
1244309 
 

ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด     
Imitative and SyncopativePerformance 

2(0-4-2) 

               บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงประเภทลูกล้อลูกขัดเพ่ิมเติมจากท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
 
1244310 
 

ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์     
Napat Performance 

2(0-4-2) 

               บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีเคยต่อ
มาแล้ว 
 
1244311 
 

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2      
Solo Performance 2 

2(0-4-2) 

                บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงเดี่ยวเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 2 เพลง 

1244312 
 

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย      
Thai Folk Music  Performance 

2(0-4-2) 

               บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยภาคต่าง ๆ ตามความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ 
ที่บรรเลงขับร้องเพ่ือความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซึ่งนิยมในวงการ
ดนตรีพื้นบ้านไทย 
 
1242328 
 

ปฏิบัติรวมวงสากล1      
EnsemblePerformance1   

2(0-4-2) 

                ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกันการบรรเลงให้น้ าเสียง
ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและ
อารมณ์เพลง 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1242331 
 

ปฏิบัติรวมวงสากล2      
Ensemble Performance2 

2(0-4-2) 

                ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง  ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกัน  การบรรเลงให้น้ าเสียง
ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและ
อารมณ์เพลง ฝึกบทเพลงสูงกว่าในระดับ 1 
 
1242339 
 

ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส       
Jazz Woodwind Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 
 
1242340 
 

ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส      
Jazz Brass Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจ๊ส  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง  คุณภาพของเสียง   ศิลปะของการเป่า  
การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 
 
1242341 
 

ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส      
Jazz String Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
 
1242342 
 

ปฏิบัติกีตาร์แจ๊ส       
Jazz Guitar  or Commercial Guitar Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตาร์แจ๊สรวมทั้งกีตาร์เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้
เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการ
ดีด การตีคอร์ด การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

1242343 
 

ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส       
Jazz Keyboard Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนเครื่องคีย์บอร์ดประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
1242344 
 

ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส       
Jazz Voice Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียงที่ขับร้อง  ศิลปะของ
การร้องเพลงแจ๊ส ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 
 
1242345 
 

ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส       
Jazz Percussion Performance 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 
 
1242346 
 

รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1     
Jazz or Popular Ensemble Performance1 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจ๊สหรือป๊อปปูลาร์ มุ่งพัฒนาความสามารถใน
การบรรเลงรวมวง การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการบรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบ
อาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจ
ในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็นวง 9 ประเภท Small Band 
 
1242347 
 

ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1     
Chorus Vocal 1     

2(0-4-2) 

                หาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่มตามพิสัย ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกการออกเสียงจาก
ต าแหน่งต่างๆ  ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่างๆ ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน
ย้ายเสียงขึ้นลง  ใช้บทเพลงที่ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว 
 
 
 
 



-133- 
 

รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1244303 
 

ดนตรีปฏิภาณ       
Improvisation 

2(0-4-2) 

                พัฒนาความรู้  และเสริมสร้างทักษะการบรรเลงปฏิภาณ ที่อาศัยแนวท านองกระสวนจังหวะ  
ส าเนียงหลักเสียงเดิม  การเคลื่อนตัวจากคอร์ดหนึ่งไปสู่คอร์ดหนึ่ง  โดยค านึงถึงท านองที่สร้างข้ึนมาสอดคล้อง
กับคอร์ดที่ก าหนดไว้ 

 
1244313 
 

รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2     
Jazz or Popular Ensemble 2 

2(0-4-2) 

                การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ มุ่งพัฒนาความสามารถใน
การบรรเลงรวมวง การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการบรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบ
อาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจ
ในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็นวงประเภท Big Bandใช้บทเพลงที่ซับซ้อนกว่าในระดับ1 

1244314 
 

ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2     
Chorus  Vocal 2 

2(0-4-2) 

                ฝึกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝึกการย้ายเสียง โด ไปในบันไดเสียงต่าง ๆ  ใช้บทเพลงที่ยากกว่าใน
ระดับท่ี 1 และเพ่ิมเป็นเพลง 4 แนว 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
            การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2559 ในครั้ งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีและมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน รวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)  
  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐาน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-136- 

 
หมวดวิชา หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    30หน่วยกิต 
(1)กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        9 หน่วยกิต 
(2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 6 หน่วยกิต 
(3)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  6 หน่วยกิต 
(4)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา (1)-(4)                  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                       134 หน่วยกิต 
   (2.1)กลุ่มวิชาชีพครู                                      53 หน่วยกิต 

(2.1.1)วิชาบังคับ                                   35 หน่วยกิต 
(2.1.2)วิชาเลือก                                     4 หน่วยกิต 

          (2.1.3)วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          14 หน่วยกิต 
    (2.2)กลุ่มวิชาเอก                                        81 หน่วยกิต 
          (2.2.1)วิชาบังคับ                                  55 หน่วยกิต 
          (2.2.2)วิชาเลือก                                   26 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม                                               170หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30หน่วยกิต 
(1)กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        9 หน่วยกิต 
(2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 6 หน่วยกิต 
(3)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  6 หน่วยกิต 
(4)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา (1)-(4)                   3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                        134 หน่วยกิต 
   (2.1)กลุ่มวิชาชีพครู                                       46 หน่วยกิต 

(2.1.1)กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                       32 หน่วยกิต 
(2.1.2)วิชาชีพครูเลือก                                2 หน่วยกิต 

          (2.1.3)วิชาชีพครูปฏิบัติ                             12 หน่วยกิต 
    (2.2)กลุ่มวิชาเอก                                          88 หน่วยกิต 
          (2.2.1)วิชาเอกบังคับ                                42 หน่วยกิต 
          (2.2.2)วิชาเอกเลือก                                 34 หน่วยกิต 
          (2.2.3)วิชาการสอนวิชาเอก6หน่วยกิต 
(2.2.4)วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก6หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม                                                 170หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor ofEducationProgram in Music  
Education   
ชื่อปริญญา   
   ชื่อเต็ม (ไทย)         :ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :Bachelor ofEducation 
(Music Education) 
   ชื่อย่อ (ไทย) :ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Music Education) 

ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย  :หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor ofEducation Program in Music  
Education     
ชื่อปริญญา   
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor ofEducation 
(Music Education) 
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ค.บ. (ดนตรีศึกษา)   
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.Ed. (Music Education) 

 

ปรัชญา 
การจัดการศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมุ่งผลิตบัณฑิตครูดนตรีที่ดี  มี
สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  ให้เป็นครูมืออาชีพ  สามารถน า
ความรู้ในด้านดนตรีไปพัฒนาบูรณาการให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชีวิต สังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

ปรัชญา 
         มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นครูดนตรีมืออาชีพ สามารถน า
ความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพไปพัฒนา ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
สังคมและประเทศชาติ 

-ปรับปรุง ปรัชญา
เพ่ือให้มีความกระชับ
และชัดเจนมากขึ้น 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา2559 เหตุผล 
วัตถุประสงค ์
1  มีความรู้ ความเข้าใจด้านประวตัิและทฤษฎดีนตรี การปฏิบตัิเครือ่งดนตรี 
การรวมวงดนตรี ท้ังด้านดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก  
 2  มีความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดและจดัการเรียนรู้ ทั้งด้านดนตรไีทย
และดนตรีตะวันตก 
 3  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4  มีทักษะการค้นคว้าและวิจัย แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองและบรูณาการในการจดัการศึกษาได ้
 5  มีความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้  มีความคดิสร้างสรรค์ และ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงขึ้นไป 
 6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และน าไปประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งบูรณาการในวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
ดนตรีได้ 
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา ความรับผิดชอบและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู                  3(2-2-5)
    Education and Self Actualization  
             for Teachers   
            ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท
หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภ าพ ความ เป็ น ค รู  เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน วิ ช าชี พ ค รู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  
สถานการณ์จ าลอง  ค่ายอาสาและอ่ืนๆ 
 
 
 
 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา         3(3-0-6)
 Philosophy and Self-actualization for Teacher
    ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู
และวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา 
แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ 
ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่
ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และ
เสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จ านวน 3 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู 
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญา
การศึกษา 
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(2-2-5)  
   Language and Culture for Teacher 

ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และการ
พัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคน
ไทย เพ่ือธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 
 
 
 

จัดท าค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 3 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                     3(2-2-5) 
     English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                     3(2-2-5) 
     English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 

- คงเดิม 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
CurriculumDesign and School   
               Curriculum Development 
              ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
การประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน  
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและอิงมาตรฐาน   
 
 
 
 
 
 
 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)Curriculum 
Development 

    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
1022002 การจัดการเรียนรู้                             3(2-2-5) 
             Principle of Learning Management 
             ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ
เรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้ เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการ
การเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผล
การเรียนรู้และการจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
ประเมินผล  ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การประมวลรายวิชามาจัดท า 
แผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค   
 
 
 
 
 
 
 

1022002การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการใน 
              ชั้นเรียน                                  3(2-2-5) 

Principle of Learning Management and        
              Classroom Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

- ปรับปรุงชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 
 - มาตรฐานที่ 6 การจัดการ
เรียนรู้และการจักการชั้นเรียน  
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ปรับปรุง 
1032201นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
             การศึกษา   3(2-2-5) 
Innovation and Education Information   
             Technology 
          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ฝึกปฎิบัติ
การออกแบบการสร้างแบบการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การ
ประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ดี แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1032201นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
             การศึกษา   3(2-2-5)    
Innovation and Education Information  
             Technology 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
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ปรับปรุง 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา           3(2-2-5) 
 Educational  Measurement  and   
              Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการวัดและ
ประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของ
คะแนนจากการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้           3(2-2-5)
 Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ 
ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้  และการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 
 มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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ปรับปรุง 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู   3(3-0-6)    
Psychology for teacher  
 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยา
การศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การ
จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้ค าปรึกษา และการ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู   3(3-0-6) 
             Psychology for teacher 
 จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ 
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาส าหรบ
คร ู

1043002 การวิจัยทางการศึกษา                       3(2-2-5) 
Educational Research 
              ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
วิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  น าเสนอ
ผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัย
ไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 7การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา               3(3-0-6) 
Educational Quality Assurance  
   หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการใน

สถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 จ านวน  
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 10 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
*เป็นไปตามกรอบความรู้วิชาชีพ
คร ู
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ปรับปรุง 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(90)
 Practicum  1 
             การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนของนักเรียนการบริหารจัดการของ
นักเรียนสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างน้อย2สัปดาห์ 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1       1(90)
    Practicum  1 
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
บริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2       1(90) 
Practicum  2 
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย  วางแผนและจัดท า
แผนการเรียนรู้  วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับ
ก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสารการเรียนรู้สาขาวิชาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น ามาใช้ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 
2 สัปดาห์   แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิ เทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2       1(90)
   Practicum  2 
    การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้ วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การ
สอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้ เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอน
ที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
รายวิชาชีพครูเลือก 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                 2(1-2-3)  
     Academic Camp Management  
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรม
นันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข 
(Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
 

1012002การจัดการค่ายวิชาการ                  2(1-2-3)       
              Academic Camp Management  
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรม
นันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข 
(Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

 

 
- คงเดิม 
 
 
 

ไม่มี 1063004  หลักการบริหารการศึกษา  2(1-2-3) 
 Principal of Educational Administration 
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหาร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา 
ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 

 

- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ  
             สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
             Classroom  Management  and    
Environment for  Learning  
              แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหาร จัดการ
ชั้นเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการชั้น
เรียน  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น   และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง
และการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
 
 

- ไม่มี 

-ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
เรียนในชั้นเรียน 

- ไม่มี- 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจัดการเรยีนรู้  
                                                              2(1-2-3) 

Skills and Techniques of Learning    
 Management  
            ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
 
 
 

-เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 

- ไม่มี- 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา             2(1-2-3) 
Educational Administration Leadership  
 แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะ
ผู้ น าทางการศึกษา การคิ ดอย่ างเป็ นระบบ การบริหาร
ความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และ
องค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

-เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

1023202  การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)
 Medias  Texts Construction 
               ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
และแบบเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อ
และแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและ
การประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน             2(1-2-3)
 Medias Texts Construction  
              การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และ
การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม   ในการผลิต สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการ
ใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 

-  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 

ไม่มี 

1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา2(1-2-3) 
 Statistics for Data Analysis in Education   
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิค
ทางสถิติท่ีใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มี 

1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน   2(2-0-4) 
 Guidance and Activities for Student  
Development    

            ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว   
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและ
ประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการ
แนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของ
กิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                     2(2-0-4)          
Inclusive Education  
            ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญ
ของการศึกษาพิเศษ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็กพิเศษการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม                    2(2-0-4)   
Inclusive Education  
             ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญ
และความรู้พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภท
เด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการ
ออกแบบสากล 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเปลี่ยนรายวิชาชีพ
ครูบังคับเป็นราย วิชาชีพครูเลือก 

-ไม่มี- 

1053002  การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       2(2-0-4) 
Guidance and Activities for Student   

              Development     
              ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว   
คุณสมบัติ  และจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและ
ประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการ
แนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของ
กิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 

-รายวิชาเลือกเพ่ิมและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2559 
ประเด็นและเหตุผลในการ

ปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู       2(2-0-4) 
Thai Language for Communication of   

              Teachers  
              ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-ไม่มี- 

1005101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   2(2-0-4)                                                
English Language forCommunication of  

               Teachers 
              การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม  
 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
Chinese Language for Communication of  
             Teachers  
             การใช้ทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจน
การใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-ไม่มี- 

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                  2(1-2-3)
 Computers for Education 
            ความหมาย ความส าคัญ ของคอมพิวเตอร์ เพ่ื อ
การศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดท าเอกสาร การ
ค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1031101เทคโนโลยีส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 1 
             ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ 
ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ  
 
 
 

-ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรับปรุง 
1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2                       1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 2 
             ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารและการสร้างสรรค์งานด้วย
ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอ่ืนๆ  ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ  
 

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา                          2(1-2-3)   
             Educational Innovation 
             ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภท
ของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม  ท าการผลิตเพ่ือน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรับปรุง 
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน                           2(1-2-3)   
            Classroom Research 
             ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน 
อภิปรายความส าคัญและกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน ฝึก
ปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา 
ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย 
น าเสนอผลการวิจัย 

 
- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1044002  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      2(1-2-3)  
Educational Innovation Research and Development     
              ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงานทาง
การศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา 
การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมิน และปรับปรุง
นวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภท
ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรับปรุง 
1052001  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม                  2(2-1-3)   
             Theories and Group Dynamics Practice 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญ
ที่เก่ียวข้อง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล เป็นต้น 
องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย 
กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และ
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การเรียนรู้องค์กรและการ
แก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 
 

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น             2(2-0-4)   
            Adolescence Guidance Psychology 
             ศึกษาเก่ียวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ 
ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม 
ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่น
โดยใช้กระบวนการแนะแนว 
 

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรับปรุง 
1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม2(2-0-4) 
             Provision of Early Intervention Services 
             ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ปัญหาและความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่
ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หลัก
และวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและท างานร่วมกับ
พ่อแม่และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

วิชาชีพครูปฏิบัติ 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)             
             Internship 1 
             ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดใน
สาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ 
ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะ
แนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   
 

1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540) 
Internship 1  
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 
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ปรับปรุง 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)      
               Internship 2 
                ปฏิ บั ติ งาน ในสถาน ศึ กษ าต่ อ เนื่ อ งจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา
เฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(540) 
 Internship 2 
   การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิช าชีพ การ
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   

1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย                              3(3-0-6) 
             Theory of Thai Music   
              ศึกษาหลักของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของดนตรีไทย 
มาตราเสียง เครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงและหน้าที่ในการบรรเลง 
วงดนตรีความส าคัญของวงต่าง ๆ  บทเพลง ประเภทของเพลง
ขับร้อง                           

1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย             3(3-0-6) 
             Theory of Thai Music   

               หลักของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของดนตรีไทย  เครื่อง
ดนตรี วิธีการบรรเลงและหน้าที่ในการบรรเลง ความส าคัญของวง
ดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ  ประเภทของวงดนตรีไทย ประเภทของ
เพลงไทย บทเพลงประเภทต่างๆและการ ขับร้องเพลงไทย 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1241104  ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 
              Music Theory 1 
              ทรัย(Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของ
คอร์ด (Inversion) จุดพักเพลง (Cadence)  การเคลื่อนที่ของ 
คอร์ดทรัย การใช้คอร์ดในรูปพ้ืนด้น และการพลิกกลับ โน๊ตนอก
ประสาน การเขียนและวิเคราะห์ท านอง การประสานเสียง 4 
แนว การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 

1241102  ทฤษฎีดนตรีสากล 1   3(3-0-6) 
               Music Theory 1  
               ทรัย(Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของ
คอร์ด (Inversion) จุดพักเพลง (Cadence)  การเคลื่อนที่ของ 
คอร์ดทรัย การใช้คอร์ดในรูปพ้ืนด้น และการพลิกกลับ โน๊ตนอก
ประสาน การเขียนและวิเคราะห์ท านอง การประสานเสียง 4 
แนว การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 
 
 
 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 



 

-161- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242101 ประวัติดนตรีไทย                             3(3-0-6) 
              History of Thai Music 
              ศึกษาดนตรีไทยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย 
สุโขทัยอยุธยา รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบดนตรี เครื่องดนตรีวงดนตรี 
วรรณกรรมเพลงและคีตกวี 

1242101  ประวัติดนตรีไทย                            3(3-0-6) 
              History of Thai Music 
               ดนตรีไทยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย สุโขทัย
อยุธยา รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  โดยศึกษาพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี 
วรรณกรรมเพลง และคีตกวี 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 

1242103 ประวัติดนตรีตะวันตก                       3(3-0-6) 
              History  of  Western  Music    
               ศึกษาเก่ียวกับดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก สมัย
กลาง ดนตรีสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา ดนตรีสมัยบาโรก   ดนตรีสมัย
โรโคโค สมัยคลาสสิค สมันโรแมนติก และสมัยใหม่ โดยพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วงดนตรี แนวคิดชาตินิยม ศึกษา
ผลงานและบุคคลส าคัญ 

1242102 ประวัตดินตรตีะวันตก                        3(3-0-6) 
             History  of  Western  Music  
             ดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก สมัยกลาง ดนตรีสมัย
ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา ดนตรีสมัยบาโรก   ดนตรีสมัยโรโคโค สมัย
คลาสสิค สมันโรแมนติก และสมัยใหม่  โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วงดนตรี แนวคิดชาตินิยม ศึกษาผลงาน
และบุคคลส าคัญ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 

1243103 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน              3(3-0-6) 
             Introduction to Music Computer 
             ประวัติความเป็นมาของ Music Computer 
ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 

1242103  คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน             3(3-0-6) 
              Introduction to Music Computer 
              ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง  Music Computer 
ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243501 หลักการและวิธีการสอนดนตรี             3(3-0-6) 
             Principle  and Method  in  Music Teaching 
             หลักการและวิธีการสอนดนตรี แนวคิดและหลักการ
สอนดนตรีของนักศึกษาทางดนตรี การเรียนการสอนดนตรีใน
โรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนการ
สอนดนตรีใน 
โรงเรียนดนตรีเอกชน 

1243101 หลักการและวิธีการสอนดนตรี              3(3-0-6) 
             Principle  and Method  in  Music Teaching 
             หลักการและวิธีการสอนดนตรี แนวคิดและหลักการ
สอนดนตรีของนักศึกษาทางดนตรีการเรียนการสอนดนตรีใน
โรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนการ
สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 
 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1243104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี              3(3-0-6) 
             English for Music  Teachers 
              ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานดนตรีจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็คทรอนิกส์  สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บทความทางดนตรี  คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้
อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพ่ือการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน 
บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วย
วาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา 

1243102 ภาษาอังกฤษส าหรบัครดูนตรี               3(3-0-6) 
             English  for  Music  Teachers 
             ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ื อการสื่ อสารทาง
การศึกษาทั้งด้าน การเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การ
วิจัยและอ่ืนๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา  
ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน 
บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม 
โดยการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์ อักษรโดนเน้น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพ่ือ
ประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ   
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตาม มคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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-ไม่มี- 

1244101 ดนตรีท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์           3(3-0-6) 
             Folk Music and Ethnomusicology 
             ดนตรีในท้องถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ แหล่งวัฒนธรรม
ทางดนตรีที่ส าคัญของท้องถิ่น เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของ
ดนตรีในแต่ละพ้ืนที่ในด้านคุณลักษณะทางดนตรี อารยธรรม
โบราณและดนตรีร่วมสมัยในภูมิภาคตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกิดข้ึน 
 

เพ่ิมรายวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของดนตรีพื้นถิ่นและ
ดนตรีชาติพันธุ์ 

1243502 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา        3(3-0-6) 
             Method  and Approaches  in  Teaching     
             Music  Education 
              การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและ
เอกสารหลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของ
การสอน กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนต่างๆ การ
เลือกสื่อผลการสอนดนตรี การก าหนดการสอนและการบันทึก 
การสอน  การปฏิบัติการสอนดนตรี 
 

1244102 พฤติกรรมการสอนดนตรีศึกษา             3(3-0-6) 
             Methods and Approaches in Teaching    
             Music Education 
             จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและเอกสาร
หลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนต่างๆ การเลือกสื่อผล
การสอนดนตรี การก าหนดการสอนและการบันทึก  การสอน  
การปฏิบัติการสอนดนตรี 
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1                       2(0-4-2)                                                                                                   
             Thai  Plucked 1 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อ
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาว
ด าเนินทราย แขกต่อยหม้อเถา ตับวิวาห์พระสมุทร โหมโรง
กระแตไต่ไม้ โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง เขมรลออ องค์
เถา หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพ้ืนบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝึกตามความเหมาะสม 

1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1                       2(0-4-2)                                                                                                   
Thai Plucked Performance  1 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked 2 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยต่อ
เพลงโหมโรงไอยเรศ,โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาล
ออกม้าย่อง แป๊ะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา สุดสงวนเถา 
พัดชา ลีลากระทุ่ม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมร
ปากท่อเถา แขกขาวเถา หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพ้ืนบ้าน  โดย
ผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม 
 
 
 

1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked Performance2 

                บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องดีดไทย 1 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked 3 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อ
เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ เพลงฉิ่งมุล่งชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น 
โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา โหมโรงราโค  
เต่ากินผักบุ้ง แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ์ พระ
อาทิตย์ชิงดวง ถอนสมอ  มหาฤกษ์  มหาชัยหรือฝึกปฏิบัติเครื่อง
ดีดพ้ืนบ้าน โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม 

1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked Performance3 
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 
2 โด ยผู้ ส อน พิ จ ารณ าจาก เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ดน ตรี ไท ย
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

-ไม่มี- 

1242302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4              2(0-4-2) 
             Thai Plucked Performance4 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ  ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องดีดไทย 3 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฎิบัติ 

-ไม่มี- 

1243301 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 5                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked Performance5 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องดีดไทย 4 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฎิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6                       2(0-4-2) 
             Thai Plucked Performance6 
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 
5  โดยผู้ ส อน พิ จ ารณ าจาก เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ดน ตรี ไท ย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฎิบัติ 

-ไม่มี- 

1244301 ปฏบัิติเครื่องดีดไทย 7 2(0-4-2) 
Thai Plucked Performance7 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องดีดไทย 6 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฎิบัติ 

1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1                         2(0-4-2) 
             Thai String 1 
             ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี  โดยต่อเพลง
ตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น  ได้แก่ ต้นเพลงฉิ่ง  จระเข้หางยาว ตวง
พระธาตุ นกขมิ้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวด าเนินทราย 
แขกต่อยหม้อเถา ตับวิวาห์พระสมุทร  โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหม
โรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ ง เขมรละออองค์เถา  หรือฝึก
ปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม 
 

1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1                         2(0-4-2) 
             Thai Bowed Performance1 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2                         2(0-4-2) 
             Thai String 2 
             ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อ
เพลง  โหมโรงไอยเรศ  โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาล
ออกม้าย่อง แป๊ะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา สุดสงวนเถา 
พัดชา  ลีลากระทุ่ม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมร
ปากท่อเถา แขกขาวเถาหรือฝึกปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบ้านโดยผู้สอน
พิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม 

1241304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 22(0-4-2) 
             Thai Bowed Performance2 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องสีไทย 1 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1242302 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3                         2(0-4-2) 
             Thai String 3 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อเพลงโหมโรง
รัตนโกสินทร์, เพลงฉิ่งมุล่งชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรง
แขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา โหมโรงราโคเต่ากินผักบุ้ง 
แขกมอญบางขุนพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ์ พระอาทิตย์ชิงดวง 
ถอนสมอ มหาฤกษ์ มหาชัย หรือฝึกปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบ้าน โดย
ผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม 

1242302ปฏิบัติเครื่องสีไทย 32(0-4-2) 
             Thai Bowed Performance3 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องสีไทย 2 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน. 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1242304 ปฏบัิติเครื่องสีไทย 4   2(0-4-2) 
             Thai Bowed Performance4    
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
3  โดยผู้ ส อน พิ จ ารณ าจาก เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ดน ตรี ไท ย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5                       2(0-4-2) 
             Thai Bowed Performance5    
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
4 โด ยผู้ ส อน พิ จ ารณ าจาก เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ดน ตรี ไท ย
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243304 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6  2(0-4-2)    
Thai Bowed Performance6    
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
5  โดยผู้ ส อน พิ จ ารณ าจาก เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ดน ตรี ไท ย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1244303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7   2(0-4-2) 
              Thai Bowed Performance7    
  บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
6 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1                         2(0-4-2) 
            Thai Melodic Percussion 1 
             ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยต่อ
เพลงสาธุการ ตับต้นเพลงฉิ่งหรือฝึกปฏิบัติเครื่องตีพ้ืนบ้านโดย
ผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม      

1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1                         2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion Performance1 
  บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน. 
 

1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2                         2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion  2      
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยต่อ
เพลง โหมโรงเช้า โล้ พระเจ้าลอยถาด กราวร า  หรือฝึกปฏิบัติ
เครื่องตีพ้ืนบ้าน โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม 

1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2                         2(0-4-2) 
              Thai Melodic Percussion Performance2      
               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 1 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน. 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242303 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3                         2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion 3 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยต่อ
เพลง โหมโรงเย็น วาลงสรง เพลงเรื่องสร้อยสน หรือฝึกปฏิบัติ
เครื่องตีพ้ืนบ้าน โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม 

1242303 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3                         2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion Performance3 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 2 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

-ไม่มี- 

1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4             2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion Performance4 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 3 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5  2(0-4-2) 
             Thai Melodic Percussion Performance5 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 4 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา   
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-171- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6                       2(0-4-2) 
              Thai Melodic Percussion Performance6 
               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 5 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1244305  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7     2(0-4-2) 
              Thai Melodic Performance 7 
              บรรเลงเพลงประเภทต่าง ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 6 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1                      2(0-4-2) 
              Thai Wind 1       
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลงสาธุ  
การตับต้นเพลงฉิ่งหรือฝึกปฏิบัติเครื่องเป่าพ้ืนบ้าน  โดยผู้สอน
พิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ  เหมาะสม 

1241307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1                       2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance1       

                บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ โดยผู้สอนพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 



 

-172- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2                      2(0-4-2) 
             Thai Wind 2 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อ
เพลงโหมโรงเช้า โล้ พระเจ้าลอยถาด  กราวร าหรือฝึกปฏิบัติ
เครื่องเป่าพ้ืนบ้าน  โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม 

1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2                       2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance2 
               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 1 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1242304 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 32(0-4-2) 
             Thai Wind 3     
               ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อ
เพลง โหมโรงเย็น วาลงสรง เพลงเรื่องสร้อยสนหรือฝึกปฏิบัติ
เครื่องเป่าพ้ืนบ้าน โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม 

1242304 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3                       2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance3     
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 2 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

-ไม่มี- 

1242308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4              2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance4 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 3 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-173- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย5     2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance5 
              บรรเลงเพลงประเภทต่าง ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 4 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี 

1243308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6     2(0-4-2) 
             Thai Blown Performance6 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 5 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี 

1244307 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7              2(0-4-2) 
            Thai Blown Performance7 
             บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 6 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-174- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1                    2(0-4-2) 
             Thai Singing 1 
               เพลงชาติ  สรรเสริญพระบารมี พม่าเขว  2 ชั้น  
ลาวต่อนก 2 ชั้น  บูเซ็นซ็อค2 ชั้น ลาวเสี่ยงเทียนชั้นเดียว  โสม
ส่องแสงชั้นเดียว ต้อยตลิ่ง 2 ชั้น พม่ากลองยาว 2 ชั้น เขมรพาย
เรือ 2ชั้น  เขมรกล่อมลูก 2 ชั้น เขมรก าปอ 2ชั้น มอญท่าอิฐ 2 
ชั้น  แขกกล่อมเจ้า 2 ชั้น มอญดูดาว 2 ชั้น  นาคราชชั้นเดียว   
ลาวพุงด า 2 ชั้น แขกบรเทศ 2 ชั้น  ลาวดวงเดือน  ตับวิวาห์พระ
สมุทร  แขกต่อยหม้อเถา  แขกขาวเถา 
 
 

1241309 ปฏิบัติขับร้องไทย 1                    2(0-4-2) 
             Thai Music Singing Performance 1 
              ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1241310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2                    2(0-4-2) 
             Thai Singing 2 
              ตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น   แป๊ะ3 ชั้น   ลาวด าเนินทราย  
2 ชั้น  ลมพัดชายเขา  2 ชั้น  นางนาค  2 ชั้น  สามเส้า  2 ชั้น  
จีนขิมเล็ก 2 ชั้น  อาหนูเถา  เงี้ยวร าลึกเถา  การเวกเล็กเถา   
พัดชา  ลีลากระทุ่ม  ดอกไม้ไทร 2 ชั้น  นางครวญเถา  สุดสงวน
เถา 

1241310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2                    2(0-4-2) 
             Thai Music Singing Performance2 
              ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชา
ปฏิบัติขับร้องไทย 1 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือให้มีความกระชับ
ของเนื้อหามากข้ึนเพ่ือง่ายต่อ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 



 

-175- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3                    2(0-4-2) 
             Thai Singing 3 
              ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง ถอนสมอเถา 
สารถีเถา เขมรพวงเถา แขกมอญบางขุนพรหมเถา พระอาทิตย์
ชิงดวง แขกมอญ 3 ชั้น สุรินทราหู 3 ชั้น  พม่าเห่เถา แขกลพบุรี 
3 ชั้น  ตับลาวเจริญศรี 

1242309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3                    2(0-4-2) 
             Thai Music Singing Performance3 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องขับร้องเพลงไทย 2 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึกปฏิบัติ” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 

-ไม่มี- 

1242310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4             2(0-4-2) 
            Thai Music Singing Performance4 
             บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องขับร้องเพลงไทย 3 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5                    2(0-4-2) 
             Thai Music Singing Performance 5 
              บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องขับร้องเพลงไทย 4 โดยผู้ สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-176- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6    2(0-4-2) 
            Thai Music Singing Performance6 
             บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องขับร้องเพลงไทย 5 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1244309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 7    2(0-4-2) 
              Thai Music Singing Performance 7 
               บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติ
เครื่องขับร้องเพลงไทย 6 โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1243311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1              2(0-4-2) 
              Woodwind Performance 1 
การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี 
ท่าทางการดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง 

1241311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1              2(0-4-2) 
              Woodwind Performance 1 
               การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
เครื่องดนตรี ท่าทางการดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของ
การเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง 
 

-คงเดิม- 



 

-177- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2              2(0-4-2) 
            Woodwind Performance 2 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่1 
 
 

1241312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2              2(0-4-2) 
            Woodwind Performance 2 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่1 

-คงเดิม- 

1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3              2(0-4-2) 
            Woodwind Performance 3 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2  
 

1242311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3              2(0-4-2) 
            Woodwind Performance 3 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2 

-คงเดิม- 



 

-178- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1242312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4     2(0-4-2) 
             Woodwind Performance 4  
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243311 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5              2(0-4-2) 
            Woodwind Performance 5 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 4 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-179- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243312 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6              2(0-4-2) 
             Woodwind Performance 6 
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 5 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243411 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 7              2(0-4-2)
  Woodwind Performance 7 
 การเรียนการสอนเครื่องลมไม้  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – 
ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของ
นักดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าใน
ระดับท่ี 6 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-180- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1      2(0-4-2) 
             Brass Performance  1 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1    2(0-4-2) 
             Brass Performance  1 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  
 
 
 

-คงเดิม- 

1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2    2(0-4-2) 
             Brass Performance  2 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3 

 

1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2    2(0-4-2) 
             Brass Performance  2 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3 

 

-คงเดิม 



 

-181- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3     2(0-4-2) 
             Brass Performance  3 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3 

 

1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3     2(0-4-2) 
             Brass Performance  3 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3 

 

-คงเดิม- 

-ไม่มี- 

1242314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4      2(0-4-2) 
             Brass Performance  4 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 3   
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-182- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5      2(0-4-2) 
            Brass Performance  5 
            การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 4  
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6     2(0-4-2) 
             Brass Performance  6 
             การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับท่ี 5  
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1244313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7      2(0-4-2) 
              Brass Performance  7 
              การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง  มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 6  
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  2(0-4-2) 
             Strings  Performance  1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

1241315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
 
 

-คงเดิม- 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  2 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 
 

1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  2 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 
 

-คงเดิม- 

1242315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  3 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 
 

1242315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  3   
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 
 
 

-คงเดิม- 



 

-185- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1242316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  4 
              การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5    2(0-4-2) 
              Strings  Performance  5 
               การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่4 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  6 
             การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1244315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7    2(0-4-2) 
             Strings  Performance  7 
             การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง (ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ า) การใช้คันชัก การวางนิ้ว 
การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1                        2(0-4-2)                               
             Guitar  1 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ
จับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การ
ถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  
 

1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1                        2(0-4-2)                               
             Guitar  Performance1 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
เครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอด
อารมณ์  ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี การแสดง  
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 

 

1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2                        2(0-4-2)                               
             Guitar  2 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 1 
 

1241318 ปฏิบัติกีตาร์ 2                        2(0-4-2)                               
             Guitar Performance 2 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 1 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 3                        2(0-4-2)                               
             Guitar  3 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 2 
 

1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 3                        2(0-4-2)                               
             Guitar Performance3 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 2 
 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 

 

-ไม่มี- 

1242318 ปฏิบัติกีตาร์ 4                        2(0-4-2)                               
GuitaPerformancer  4 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 3 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243317 ปฏิบัติกีตาร์ 5                         2(0-4-2)                               
              GuitarPerformance  5 
               การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 4 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243318 ปฏิบัติกีตาร์ 6                        2(0-4-2)                               
             GuitarPerformance 6 
             การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 5 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1244318 ปฏิบัติกีตาร์ 7                        2(0-4-2)                               
             Guitar Performance7 
              การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวาง
นิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึก
บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ 6 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 1 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ท่าทางและการดูแล
รักษา การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง 

1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ท่าทางและการดูแล
รักษา การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง 
 
 

-คงเดิม- 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 2 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 1 

1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 2 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 1 

-คงเดิม 

1242319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 3 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 2 

1242319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 3 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 2 

-คงเดิม- 

-ไม่มี- 

1242320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4              2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 4 
             การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 3 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5             2(0-4-2) 
             Keyboard Performance 5 
              การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 4 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6              2(0-4-2)
  Keyboard Performance 6 
              การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 5 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1244319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 7              2(0-4-2)  
              Keyboard Performance 7 
              การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ   โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 6 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 



 

-193- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1             2(0-4-2) 
             Voice Performance1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   

1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล 1              2(0-4-2) 
             Voice Performance 1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   
 
 
 

-คงเดิม- 

1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2             2(0-4-2) 
             Voice Performance 2 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่1 

1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2              2(0-4-2) 
             Voice Performance 2 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่1 
 
 
 

-คงเดิม- 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242321 ปฏิบัติขับร้องสากล 3             2(0-4-2) 
             Voice Performance 3 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่2 

1242321 ปฏิบัติขับร้องสากล 3              2(0-4-2) 
             Voice Performance 3 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่2 
 
 
 

-คงเดิม- 

-ไม่มี- 

1242322 ปฏิบัติขับร้องสากล 4              2(0-4-2) 
             Voice Performance 4 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1243321 ปฏิบัติขับร้องสากล 5              2(0-4-2) 
             Voice Performance 5 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ท่าทางการหายใจการออกเสียงภาษาการถ่ายทอด
อารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง(เทคนิค)บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรีการแสดงการฝึกปฏิบัติฝึกในขั้นสูงกว่า
ระดับท่ี 4 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243322 ปฏิบัติขับร้องสากล 6              2(0-4-2) 
             Voice Performance 6 
             การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี- 

1244321 ปฏิบัติขับร้องสากล 7             2(0-4-2) 
             Voice Performance 7 
              การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ปฏิบัติ ฝึกในขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 1 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง  

1241323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 1 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง 

-คงเดิม- 

1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 2 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 1 
 

1241324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 2 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 1 
 

-คงเดิม- 
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1242323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 3 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 2 
 

1242323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 3 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 2 
 
 
 
 

-คงเดิม- 

-ไม่มี- 

1242324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 4 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 3 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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-ไม่มี- 

1243323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5     2(0-4-2) 
             Percussion Performance 5 
              การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 4 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

-ไม่มี- 

1243324 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6   2(0-4-2) 
             Percussion Performance 6 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรีการแสดงการฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ5 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 
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-ไม่มี- 

1244323 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7   2(0-4-2) 
             Percussion Performance 7 
             การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ
บรรเลง   (เทคนิค)  ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝึก ให้
ปฏิบัติสูงกว่าในระดับ 6 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติ 

1244312 ปฏิบัติรวมวงมโหรี                         2(0-4-2) 
            Thai  Mahori  Ensemble 
              ฝึกปฏิบัติรวมวงมโหรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายเลือก
บทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของ
การบรรเลงวงมโหรี 

1243325 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1  2(0-4-2)  
             Thai  Mahori  Ensemble Performance 1 
              บรรเลงรวมวงมโหรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายเลือก
บทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของ
การบรรเลงวงมโหรี 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตาม มคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึกปฏิบัติ” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 
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-ไม่มี- 

1243327 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2              2(0-4-2) 
             Thai Mahori Ensemble Performance 2 
              บรรเลงรวมวงมโหรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายเลือก
บทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของ
การบรรเลงวงมโหรี ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติรวมวงมโหรี1โดย
ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฎิบัติ 

1244311 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต                      2(0-4-2) 
            Military Band 
             ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงโยธวาทิต การเดิน การ
แปรขบวน บทเพลงที่นิยมใช้บรรเลง   เรียนรู้การปรับเสียงสร้าง
ความกลมกลืน ศึกษารายละเอียดความถูกต้องของเสียงและ
อารมณ์เพลง 

1243326 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต              2(0-4-2) 
             Marching Band Performance 
             การบรรเลงรวมวงโยธวาทิต การเดิน การแปรขบวน 
บทเพลงที่นิยมใช้บรรเลง   เรียนรู้การปรับเสียงสร้างความ
กลมกลืน ศึกษารายละเอียดความถูกต้องของเสียงและอารมณ์
เพลง 

1. แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 

1243203 ดนตรีสนาม   3(2-2-5)                                                                                                                                                                                
             Marching and Display 
             ศึกษาระเบียบแถว ท่าทางการถือเครื่องมือ การจัด
ขนาดของวงให้เหมาะสมกับจ านวนนักดนตรี  การจัดต าแหน่ง
จุดยืนของเครื่องดนตรี   เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเสียง  การ
สร้างแผนภาพ รูปแบบ (Code Design) ส าหรับแปรขบวนแถว 
(Display) การฝึกซ้อมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) 
และการแปรขบวน ศึกษาการใช้ไม้คทาในการควบคุมวง ฝึกการ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ ในการแสดงดนตรีสนาม เช่น ธง ริบบิ้น 
คทาสั้น เป็นต้น 

1243203 ดนตรีสนาม    2(0-4-2) 
             Marching and Display  
              ระเบียบแถว ท่าทางการถือเครื่องมือ การจัดขนาด
ของวงให้เหมาะสมกับจ านวนนักดนตรี  การจัดต าแหน่งจุดยืน
ของเครื่องดนตรี   เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเสียง  การสร้าง
แผนภาพ รูปแบบ (Code Design) ส าหรับแปรขบวนแถว 
(Display) การฝึกซ้อมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) 
และการแปรขบวน ศึกษาการใช้ไม้คทาในการควบคุมวง ฝึกการ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ ในการแสดงดนตรีสนาม เช่น ธง ริบบิ้น 
คทาสั้น เป็นต้น 

1.ปรับปรุงหน่วยกิตใหม่ 
เหตุผล : ปรับปรุงโดยลดจ านวน
หน่วยกิต จาก 3(2-2-5)เป็น 
2(0-4-2) 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี                  3(2-2-5) 
             Music Presentation 
              ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  จัดแสดงแผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน  
โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้  1  กิจกรรม เท่านั้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ 
    1. ดนตรีนิทัศน์   ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 
    2.การแสดงเดี่ยวให้นักศึกษาสรุปผลงานทางด้านปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา 
ในหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด  บรรเลง
ต่อสาธารณะชน 
    3. ปริญญานิพนธ์  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ 
    4.  เสนอผลงานด้านการประพันธ์  โดยไม่จ ากัดรูปแบบของ
เครื่องดนตรีและสื่อที่ น าเสนอ 

1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี               3(2-2-5) 
             Music Presentation  
              ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  จัดแสดงแผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน  
โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้  1  กิจกรรม เท่านั้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ 
    1. ดนตรีนิทัศน์   ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 
    2.การแสดงเดี่ยวให้นักศึกษาสรุปผลงานทางด้านปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา 
ในหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด  บรรเลง
ต่อสาธารณะชน 
    3. ปริญญานิพนธ์  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ 
   4.  เสนอผลงานด้านการประพันธ์  โดยไม่จ ากัดรูปแบบของ
เครื่องดนตรีและสื่อที่น าเสนอ 

-คงเดิม- 

1242201 ท านองเพลงไทย                              3(3-0-6) 
             Melodic Elements in Thai Music  
             ศึกษาท านองเพลงไทยลักษณะต่าง ๆ ลีลาการด าเนิน
ท านองที่สร้างลักษณะเด่นในบทเพลง ท านองกรอ ท านองเก็บ 
ท านองขยี้ ท านองลูกล้อลูกขัด ความหลากหลายของเพลงที่มี
หลายส านวน รูปแบบการสร้างท านอง เพลงทางเปลี่ยน 
เปรียบเทียบท านองเพลงทางบรรเลงและทางร้อง 

1242204  ท านองเพลงไทย                             3(3-0-6) 
              Melodic Elements in Thai Music 
              ท านองเพลงไทยลักษณะต่าง ๆ ลีลาการด าเนิน
ท านองที่สร้างลักษณะเด่นในบทเพลง ท านองกรอ ท านองเก็บ 
ท านองขยี้ ท านองลูกล้อลูกขัด ความหลากหลายของเพลงที่มี
หลายส านวน รูปแบบการสร้างท านอง เพลงทางเปลี่ยน 
เปรียบเทียบท านองเพลงทางบรรเลงและทางร้อง 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตาม มคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1242202 หลักการขับร้องเพลงไทย                   3(3-0-6) 
             Thai Vocal Music 
              ศึกษาประวัติความเป็นมาของการขับร้อง 
ความหมายของคีตศิลป์ หลักคีตศิลป์ ประเภทของเพลงขับร้อง
ไทย ศัพท์สังคีตที่เก่ียวกับการร้อง แหล่งก าเนิดเสียงระบบการ
หายใจ การควบคุมการหายใจ การเปล่งเสียงขับร้อง การควบคุม
คุณภาพของเสียง การเอ้ือน การออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี การ
แบ่งวรรคตอนตามฉันทลักษณ์และคีตศิลป์ เทคนิคการขับร้อง
เพลงไทย ลักษณะการขับร้องแบบต่างๆเช่น การร้องส่งเสภา 
การขับร้องประกอบการแสดง การใช้โน้ตประกอบการขับร้อง
เพลงไทย มารยาทในการขับร้อง 

1242206 หลักการขับร้องเพลงไทย 3(3-0-6) 
             Principle Thai Vocal Music 
              ประวัติความเป็นมาของการขับร้อง ความหมายของ
คีตศิลป์ หลักคีตศิลป์ ประเภทของเพลงขับร้องไทย ศัพท์สังคีตท่ี
เกี่ยวกับการร้อง แหล่งก าเนิดเสียงระบบการหายใจ การควบคุม
การหายใจ การเปล่งเสียงขับร้อง การควบคุมคุณภาพของเสียง 
การเอ้ือน การออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี การแบ่งวรรคตอนตาม
ฉันทลักษณ์และคีตศิลป์ เทคนิคการขับร้องเพลงไทย ลักษณะ
การขับร้องแบบต่าง ๆ  เช่น การร้องส่งเสภา การขับร้อง
ประกอบการแสดง การใช้โน้ตประกอบการขับร้องเพลงไทย 
มารยาทในการขับร้อง 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 

1243202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย                     3(3-0-6) 
             Thai Notations 
             ศึกษาความส าคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลง
ไทย ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึกเพลงไทย ได้แก่ โน้ต  9  ตัว  
โน้ตนิ้ว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล โน้ตเชอเว เป็นต้น ฝึกโสต
ประสาท  ฝึกอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท 

1242202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย                   3(3-0-6) 
             Thai Notations 
              ความส าคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึกเพลงไทย ได้แก่ โน้ต  9  ตัว  โนต้นิ้ว 
โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล เป็นต้น ฝึกโสตประสาท  ฝึกอ่านและ
บันทึกโน้ตแต่ละประเภท 
 
 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244205 การปรับวงดนตรีไทย                     3(3-0-6) 
             Thai Music Conducting 
              ศึกษาท านองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของ
เพลง  เจตนารมณ์ของนักประพันธ์เพลงบทบาทหน้าที่ในการ
บรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่ละประเภท วิธีการ
ปรับวง ฝึกการปรับวง โดยค านึงถึงหลักวิชาการดนตรี 

1243205 การปรับวงดนตรีไทย                        3(3-0-6) 
             Thai Music Conducting 
              ท านองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง  
เจตนารมณ์ของนักประพันธ์เพลงบทบาทหน้าที่ในการบรรเลง
ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่ละประเภท วิธีการปรับวง ฝึก
การปรับวง โดยค านึงถึงหลักวิชาการดนตรี 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1242105 หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล         3(2-2-5) 
Listening  Reading  and  Writing  Notes 
              ศึกษาพัฒนาการอ่านและเขียนโน้ตสากล การเคลื่อน
ระดับเสียง (Move Do) ทั้ง Treble  Clafและ F Clafในอัตรา
จังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสม  ฝึกโสตประสาทและ
บันทึกโน้ตโดยฉับพลันในรูปแบบจังหวะพ้ืนฐาน 

1242205 หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล   3(2-2-5) 
Listening  Reading  and  Writing  Notes 
             พัฒนาการอ่านและเขียนโน้ตสากล การเคลื่อนระดับ
เสียง (Move Do) ทั้ง Treble Claf และ F Clafในอัตราจังหวะ
ธรรมดาและอัตราจังหวะผสม  ฝึกโสตประสาทและบันทึกโน้ต
โดยฉับพลันในรูปแบบจังหวะพ้ืนฐาน 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1242102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                        3(3-0-6) 
             Music Theory 2   
              คอร์ดทบ 7 (7th chord)  ทบ  9  (9th chord) 
ฯลฯ  การย้ายบันไดเสียงแบบ  Diatonic modulation การ ใช้ 
Secondary dominant  การใช้ Sequence  การฝึกโสต
ประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 

1242201 ทฤษฎีดนตรีสากล 2              3(3-0-6) 
             Music Theory 2   
             คอร์ดทบ 7 (7th chord)  ทบ  9  (9th chord) ฯลฯ  
การย้ายบันไดเสียงแบบ  Diatonic modulation การ ใช้ 
Secondary dominant  การใช้ Sequence  การฝึกโสต
ประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243205  ทฤษฎีดนตรีสากล 3                        3(3-0-6) 
              Music Theory 3   
              ศึกษาการใช้คอร์ดยืม(Borrow  Chord) โครมาติก
คอร์ด(Chromatic  Chord) คอร์ดที่แปลงเสียง (Alter  Chord)  
การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมาติก(Chromatic  
Modulation) การฝึกโสดประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

1242203  ทฤษฎีดนตรีสากล 3     3(3-0-6) 
              Music Theory 3 
               การใช้คอร์ดยืม(Borrow  Chord) โครมาติกคอร์ด
(Chromatic  Chord) คอร์ดที่แปลงเสียง (Alter  Chord)  การ
เปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมาติก(Chromatic  Modulation) 
การฝึกโสดประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
 

1243206 สวนศาสตร์ทางดนตรี                        3(3-0-6) 
             Music Acoustics   
             ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟิสิกส์ และ
คุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ความถ่ี ลักษณะคลื่นเสียง ความ
กังวาน ความเข้ม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซ้อน  
หน่วยวัดเสียงด้านต่าง ๆ การค านวณเซนต์  ความกลมกล่อม
ของเสียง บันไดเสียงรูปแบบต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเครื่องดนตรี 

1243204 สวนศาสตร์ทางดนตรี     3(3-0-6) 
              Music Acoustics   
               การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟิสิกส์ และ
คุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ความถ่ี ลักษณะคลื่นเสียง ความ
กังวาน ความเข้ม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซ้อน  
หน่วยวัดเสียงด้านต่าง ๆ การค านวณเซนต์  ความกลมกล่อมของ
เสียง บันไดเสียงรูปแบบต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเครื่องดนตรี 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1243101 การวิเคราะห์เพลงไทย 1                    3(3-0-6) 
             Form and Analysis of Thai Music 1 
             ศึกษาโครงสร้ างของเพลงไทยประเภทต่ าง ๆ 
วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง ในเรื่องเก่ียวกับจังหวะ วรรคเพลง 
ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง การ
เคลื่อนที่ของท านอง มือฆ้อง  การเรียบเรียงมือฆ้องเป็นบทเพลง 
กลอนเพลง การขึ้นต้นและจบเพลง การแปรท านองเพลง 
ลักษณะ  ท านองเฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง 

1243201 การวิเคราะห์เพลงไทย 1  3(3-0-6) 
             Form and Analysis of Thai Music 1 
              โครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์
รูปแบบของบทเพลง ในเรื่องเกี่ยวกับจังหวะ วรรคเพลง ประโยค
เพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง การเคลื่อนที่ของ
ท านอง มือฆ้อง  การเรียบเรียงมือฆ้องเป็นบทเพลง กลอนเพลง 
การข้ึนต้นและจบเพลง การแปรท านองเพลง ลักษณะ  ท านอง
เฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1243102 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1            
 3(3-0-6)                                     
              Forms and Analysis 1    
              ศึกษาและวิเคราะห์คีตลักษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี  จุดพัก 
ประโยคของเพลงและบทบรรเลงของคีตลักษณ์พ้ืนฐานเช่นทวิ
บท(Binary) ตรีบท (Ternary) รอนโด (Rondo) 

1243202 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1             
3(3-0-6)                    
             Forms and Analysis 1    
             วิเคราะห์คีตลักษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี  จุดพัก ประโยค
ของเพลงและบทบรรเลงของคีตลักษณ์พ้ืนฐานเช่นทวิบท 
(Binary) ตรีบท(Ternary) รอนโด (Rondo) 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา  
 
 

1242203 ลักษณะและประเภทเพลงไทย              3(3-0-6) 
             Classification of Thai Music 
              ศึกษาลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลง
ลูกล้อลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื่อง เพลงภาษา 
เพลงพิธีการและเพลงประกอบการแสดง 

1243207  ลักษณะและประเภทเพลงไทย             3(3-0-6) 
              Classification of Thai Music 
               ลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงลูกล้อลูก
ขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื่อง เพลงภาษา เพลงพิธี
การและเพลงประกอบการแสดง 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1242204 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี                    3(3-0-6) 
              Aesthetics of Music  
              ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และ
ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษา
จากนักปรัชญาสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ได้รับการยกย่อง 

1243208  สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี    3(3-0-6) 
              Aesthetics of Music 
               แนวคิดเก่ียวกับความหมายของความงาม และ
ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษา
จากนักปรัชญาสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ได้รับการยกย่อง  
 
 
 
 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1243201 การวิเคราะห์เพลงไทย  2                   3(3-0-6) 
             Form and Analysis of Thai Music 2 
              ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย เช่น เพลง
เรื่อง เพลงตับ เพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงหน้าพาทย์ ตามความ
เหมาะสม ต่อจากการวิเคราะห์เพลงไทย 1 ฝึกวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางบรรเลงและทางร้องของเพลงเดียวกันที่มีหลาย
ทาง 

1243209 การวิเคราะห์เพลงไทย 2    3(3-0-6) 
            Form and Analysis of Thai Music 2 
             วิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย เช่น เพลงเรื่อง 
เพลงตับ เพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงหน้าพาทย์ ตามความ
เหมาะสม ต่อจากการวิเคราะห์เพลงไทย 1 ฝึกวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางบรรเลงและทางร้องของเพลงเดียวกันที่มีหลาย
ทาง 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1243204 หลักการโยธวาทิต                           3(3-0-6) 
             Principles of  Band Music 
              ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวง
ดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน  ศึกษาเทคนิคและ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต  การจัดรูปแบบของวง
ในลักษณะต่าง ๆ  บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการและบทเพลงอ่ืน 
ๆ ส าหรับดนตรีโยธวาทิต 

1243210 หลักการโยธวาทิต     3(3-0-6) 
             Principles of Marching Band   
              ประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่น
ที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน  ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต  การจัดรูปแบบของวงในลักษณะ
ต่าง ๆ  บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการและบทเพลงอื่น ๆ ส าหรับ
ดนตรีโยธวาทิต 

1. .แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
3. ปรับปรุงชื่อวิชาภาษอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ค าภาษาอังกฤษ
มีความครอบคลุมมากขึ้น 
 

1243401 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 3(2-2-5) 
             Computer Aided Music 
             การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี 
Notation Software, Sequencing  Software และอ่ืน ๆ การ
เขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี  การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรี
ผ่านระบบ MIDI 

1243211 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี   3(2-2-5) 
             Computer Aided Music  
              การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี 
Notation Software, Sequencing  Software และอ่ืน ๆ การ
เขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี  การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรี
ผ่านระบบ MIDI 
 
 
 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243402 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                              3(2-2-5) 
             Productions  of  Computerized Music 
             ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ Visual 
Media  การจัดพิมพ์โน้ตเพลงการสร้างฐานข้อมูลโน้ตดนตรี 
ขบวนการผลิตผลงาน เพ่ือเผยแพร่ในรูปของ Audio visual 
Media  การบันทึกในสตูดิโอ 

1243212 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                              3(2-2-5) 
              Productions  of  Computerized Music 
              ขบวนการผลิตผลงานเพ่ือเผยแพร่ในรูปของ Visual 
Media  การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การสร้างฐานข้อมูลโน้ตดนตรี 
ขบวนการผลิตผลงาน เพ่ือเผยแพร่ในรูปของ Audio visual 
Media  การบันทึกในสตูดิโอ 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1243403 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม    3(2-2-5) 
             Computer for Marching and Display 
              การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีสนาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับแผนภาพที่สร้างขึ้นโดยสั่งงานผ่าน
ระบบMIDIการน าแผนภาพที่สร้างข้ึนไปปฏิบัติใช้งานจริงกับวง
ดนตรี 

1243213 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม   3(2-2-5) 
             Computer for Marching and Display 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีสนาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับแผนภาพที่สร้างขึ้นโดยสั่งงานผ่าน
ระบบMIDIการน าแผนภาพที่สร้างข้ึนไปปฏิบัติใช้งานจริงกับวง
ดนตรี 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1244201 ดนตรีประกอบการแสดง                     3(3-0-6) 
             Music and Acting 
             ศึกษาบทเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดง บทบาท
หน้าที่และลักษณะของเพลง การบรรจุเพลงและการเลือกเพลง
ให้สอดคล้องกับการแสดงตามกิริยาของตัวแสดง อารมณ์เพลง
ต่าง ๆ เช่น รัก โกรธ สนุก เศร้า เป็นต้น 

1244201 ดนตรีประกอบการแสดง    3(3-0-6) 
             Music and Acting 
             บทเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดง บทบาทหน้าที่
และลักษณะของเพลง การบรรจุเพลงและการเลือกเพลงให้
สอดคล้องกับการแสดงตามกิริยาของตัวแสดง อารมณ์เพลงต่าง 
ๆ เช่น รัก โกรธ สนุก เศร้า เป็นต้น 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 
 



 

-209- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1244202 ดนตรีพื้นบ้านไทย                            3(3-0-6) 
             Folk Music of Thailand  
              ศึกษาดนตรีพ้ืนบ้านและเพลงพ้ืนบ้านของไทย 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง 
ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน้าที่
และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความส าคัญของดนตรีพื้นบ้านที่มีต่อ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบ้านในปัจจุบัน  แนวทางใน
การอนุรักษ์และการสืบทอด 
 
 

1244202 ดนตรีพื้นบ้านไทย     3(3-0-6) 
             Thai Folk Music   
             ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านของไทย เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการ
แสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่า
และความส าคัญของดนตรีพ้ืนบ้านที่มีต่อสังคม ความคลี่คลาย
ของดนตรีพ้ืนบ้านในปัจจุบัน  แนวทางในการอนุรักษ์และการสืบ
ทอด 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244203 การประพันธ์เพลงไทย                       3(3-0-6) 
            Thai Music Composition     
             ฝึกการประพันธ์ท านองเพลงอย่างง่าย น าเพลงที่ได้มา
ปรุงแต่งให้สมบูรณ์ข้ึน ศึกษาแนวทางการประพันธ์ท านองเพลง
ทางเปลี่ยนน าเพลงที่ได้ประพันธ์ไว้แล้วสร้างท านองเพลงทาง
เปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ฝึกแนวทางการตัดทอน และยืด
ขยายบทเพลงเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประพันธ์เพลงเถา บันทึก
โน้ตเพลงที่ประพันธ์และน าเพลงที่ประพันธ์มาบรรเลงตามความ
เหมาะสม 
 
 

1244203 การประพันธ์เพลงไทย     3(3-0-6) 
             Thai Music Composition   
             การประพันธ์ท านองเพลงอย่างง่าย น าเพลงที่ได้มา
ปรุงแต่งให้สมบูรณ์ข้ึน ศึกษาแนวทางการประพันธ์ท านองเพลง
ทางเปลี่ยนน าเพลงที่ได้ประพันธ์ไว้แล้วสร้างท านองเพลงทาง
เปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ฝึกแนวทางการตัดทอน และยืด
ขยายบทเพลงเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประพันธ์เพลงเถา บันทึก
โน้ตเพลงที่ประพันธ์และน าเพลงที่ประพันธ์มาบรรเลงตามความ
เหมาะสม 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244204 ดนตรีพิธีกรรม                                3(3-0-6) 
             Ritual Music    
             ศึกษาดนตรีพิธีกรรมส าหรับงานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี งานพิธีกรรมที่เก่ียวกับความเชื่อ  ลัทธิ   ศาสนา  ทั้งงาน
มงคลและงานอวมงคล  โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทร้อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรม 
 
 

1244204 ดนตรีพิธีกรรม                              3(3-0-6)
    Ritual Music    
             ดนตรีพิธีกรรมส าหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ลัทธิ   ศาสนา  ทั้งงานมงคลและ
งานอวมงคล  โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทร้อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรม     

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1245101 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและ 
ป๊อปปูลาร์                                    3(3-0-6) 
             Jazz and Popular Arranging 
              ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส
และป็อปปูลาร์    การใช้คอร์ดแทน   ลักษณะโน๊ตที่ใช้ในเพลง
แจ๊สลีลาของแจ๊สแต่ละประเภทเครื่องดนตรีรวมไปถึงการย้าย
เสียง (transposition), การใช้คอร์ดชุด(chord pattern), การ
ใช้แนวด าเนินคอร์ด(chord progression) รวมทั้งแนวทาง
ด าเนินเบส  (Bass line)  การประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  
และ4 แนว  การเขียนสกอร์ (Score) 

1244205 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและ 
ป็อปปูลาร์                                     3(3-0-6) 
             Jazz and Popular Arranging 
              วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปู
ลาร์    การใช้คอร์ดแทน   ลักษณะโน๊ตที่ใช้ในเพลงแจ๊สลีลาของ
แจ๊สแต่ละประเภทเครื่องดนตรีรวมไปถึงการย้ายเสียง 
(transposition), การใช้คอร์ดชุด(chord pattern), การใช้แนว
ด าเนินคอร์ด(chord progression) รวมทั้งแนวทางด าเนินเบส  
(Bass line)  การประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  และ4 แนว  
การเขียนสกอร์ (Score) 
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244206 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล   
                                                              3(3-0-6) 
             Thai Music Related to Western Music  
             ศึกษาประวัติดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทใน
สังคมและวัฒนธรรมไทยการน าดนตรีไทยไปสัมพันธ์กับดนตรี
ตะวันตก การน าดนตรีตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์กับดนตรีไทย ทั้ง
ในด้านเครื่องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง                                                              

1244206 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล 
                                                              3(3-0-6) 
              Thai Music related to Western Music  
               ประวัติดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและ
วัฒนธรรมไทยการน าดนตรีไทยไปสัมพันธ์กับดนตรีตะวันตก การ
น าดนตรีตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์กับดนตรีไทย ทั้งในด้านเครื่อง
ดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง   
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244207 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์   3(3-0-6) 
             Research Methods in Music 
             ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ที่
ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์บทเพลง การล าดับ
เนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง การน าเสนอข้อมูล 
การใช้โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล 
ท าการศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอเป็นรายงานที่แสดงภูมิหลัง 
แนวคิด จุดมุ่งหมาย วิธีด าเนินการ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า โดย
เลือกหัวข้อจากประเด็นต่อไปนี้  
   1.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หัวข้อเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี  
   2.  บทประพันธ์เพลงหรืองานสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับดนตรีทั้ง
ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ 

1244207 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์   3(3-0-6) 
             Research Methods in Music 
              หลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ที่ได้มา
จากการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์บทเพลง การล าดับเนื้อหา
สาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง การน าเสนอข้อมูล การใช้
โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ท าการศึกษา
ค้นคว้าแล้วน าเสนอเป็นรายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด 
จุดมุ่งหมาย วิธีด าเนินการ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า โดยเลือก
หัวข้อจากประเด็นต่อไปนี้  
   1.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หัวข้อเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี  
   2.  บทประพันธ์เพลงหรืองานสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับดนตรีทั้ง
ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ    3(3-0-6) 
             History of Thai Popular Song 
             ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากล
อย่างเป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือคลี่คลายความ
เป็นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง(ซึ่ง
ประกอบด้วยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต)เพลงสตริง เพลงร็อค 
เพลงแร็พเป็นต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ด้านสังคม 
วัฒนธรรมของไทยในยุคต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของ
ดนตรี 

1244208 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ    3(3-0-6) 
              History of Thai Popular Song 
              ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอย่าง
เป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อคลี่คลายความเป็นมาของ
เพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง(ซึ่ง
ประกอบด้วยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต)เพลงสตริง เพลงร็อค 
เพลงแร็พเป็นต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ด้านสังคม 
วัฒนธรรมของไทยในยุคต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของ
ดนตรี 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244209 ดนตรีร่วมสมัย     3(3-0-6) 
             Contemporary Music   
             ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้างและ
เทคนิคที่ใช้ในบทเพลงร่วมสมัย ผลงานของคีตกวีส าคัญ 

1244209 ดนตรีร่วมสมัย     3(3-0-6) 
             Contemporary Music   
              ค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้างและเทคนิค
ที่ใช้ในบทเพลงร่วมสมัย ผลงานของคีตกวีส าคัญ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244210 การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น               3(3-0-6) 
Introduction to Music Instrument  
             Maintenance and repair 
การหยอบจับเครื่องมือ การท าความสะอาด เรียนรู้การก าเนิด
เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดการปฏิบัติเบื้อต้นเพื่อเป็นพ้ื
รฐานที่จะท าไปสู่การซ่อมเครื่องดนตรี 
 

1244210 การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น               3(3-0-6) 
Introduction to Music Instrument  
              Maintenance and repair 
การหยอบจับเครื่องมือ การท าความสะอาด เรียนรู้การก าเนิด
เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดการปฏิบัติเบื้อต้นเพื่อเป็นพ้ืรฐาน
ที่จะท าไปสู่การซ่อมเครื่องดนตรี 
 

-คงเดิม- 
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1244211 การประพันธ์เพลงสากล    3(3-0-6) 
             Composition 
              ศึกษาการประพันธ์ดนตรีง่าย ๆ ขั้นต้น ความคิด
สร้างสรรค์ในการประพันธ์ 

1244211 การประพันธ์เพลงสากล    3(3-0-6) 
             Composition 
              การประพันธ์ดนตรีง่าย ๆ ขั้นต้น ความคิดสร้างสรรค์
ในการประพันธ์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 

1244212 ทฤษฎีสอดท านอง     3(3-0-6) 
Counterpoin 
              ศึกษาการเขียนเคาน์เตอร์พอยต์  2  แนว, 3 แนว ที่
พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล การเขียน harmonic 
implication, imitation, cannon, invention, fugue 

1244212 ทฤษฎีสอดท านอง     3(3-0-6) 
Counterpoin 
              การเขียนเคาน์เตอร์พอยต์  2  แนว, 3 แนว ที่พบใน
ศตวรรษท่ี 18 แบบโทนอล การเขียน harmonic implication, 
imitation, cannon, invention, fugue 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244213 ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 
             Music in the 21th Century 
              ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เทคนิค
ที่ใช้ในบทเพลง การบันทึกโน้ตวรรณกรรมที่ส าคัญ โปรแกรมการ
แสดงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 – 21 

1244213 ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 
             Music in the 21th Century 
             ค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เทคนิคที่ใช้ใน
บทเพลง การบันทึกโน้ตวรรณกรรมที่ส าคัญ โปรแกรมการแสดง
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 – 21 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244214 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 
             Arranging for Children Songs 
             ศึกษาค าร้องและท านองเพลงที่มีความเหมาะสมกับ
เด็กในวัยระดับต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานในการสร้าง
การเรียบเรียงในลักษณะต่าง ๆ 
 

1244214 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
             Arranging for Children Songs 
             ค าร้องและท านองเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กใน
วัยระดับต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานในการสร้างการ
เรียบเรียงในลักษณะต่าง ๆ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244215 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต  
                                                              3(3-0-6) 
             Arranging for Marching Band  
             ศึกษาเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน ส าหรับ
วงโยธวาทิต และวงดนตรีอ่ืนที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน 
เครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ  ที่ใช้ในวงโยธวาทิต กาจัดระบบ
เครื่องดนตรี การใช้เครื่องดนตรีทดแทน การน าบทเพลงจากวง
ดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงส าหรับวงโยธวาฑิต วิธีการ
เขียนสกอร์ (Score)  ทั้ง  short  score  และ  Full bound  
การคัดลอกสกอร์ส าหรับเครื่องดนตรี (Transposition) 

1244215 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต 
                                                              3(3-0-6) 
               Arranging for Marching Band  
               เทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน ส าหรับวง
โยธวาทิต และวงดนตรีอ่ืนที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน 
เครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ  ที่ใช้ในวงโยธวาทิต กาจัดระบบเครื่อง
ดนตรี การใช้เครื่องดนตรีทดแทน การน าบทเพลงจากวงดนตรี
ประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงส าหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียน
สกอร์ (Score)  ทั้ง  short  score  และ  Full bound  การ
คัดลอกสกอร์ส าหรับเครื่องดนตรี (Transposition) 

ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244216 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส1                           3(3-0-6) 
             Jazz Theory 1 
ลักษณะส าเนียงเพลงแจ๊สที่เป็น เมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes 
ต่างๆลักษณะของการเขียนคอร์ด การใช้คอร์ดทดแทน การเครื่อ
นที่ของคอร์ด การใช้เปียโนประกอบการเรียน 

1244216 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส1                           3(3-0-6) 
             Jazz Theory 1 
ลักษณะส าเนียงเพลงแจ๊สที่เป็น เมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes 
ต่างๆลักษณะของการเขียนคอร์ด การใช้คอร์ดทดแทน การเครื่อ
นที่ของคอร์ด การใช้เปียโนประกอบการเรียน 

-คงเดิม- 

1244217 ประวัติดนตรีแจ๊ส     3(3-0-6) 
             Jazz History 
             ศึกษาความเป็นมาดนตรีแจ๊สแต่ละยุคตั้งแต่ ค.ศ.
1890 ถึงปัจจุบันศึกษาเพลง และเพลงสปิริช่วล(spiritual) ของ
ภาคใต้ในอเมริกาผ่านแร็กไทม์บลูส์  และระยะแรกของดิ๊กซี
แลนด์ นิวออร์ลีน สวิง บีบ๊อบ  คูลแจ๊ส  จนถึงแจ๊สหลายรูปแบบ
ในปัจจุบัน 

1244217 ประวัติดนตรีแจ๊ส     3(3-0-6)  
             Jazz  Music  History 
              ความเป็นมาดนตรีแจ๊สแต่ละยุคตั้งแต่ ค.ศ.1890 ถึง
ปัจจุบันศึกษาเพลง และเพลงสปิริช่วล(spiritual) ของภาคใต้ใน
อเมริกาผ่านแร็กไทม์บลูส์  และระยะแรกของดิ๊กซีแลนด์นิวออร์
ลีน สวิง บีบ๊อบ  คูลแจ๊ส  จนถึงแจ๊สหลายรูปแบบในปัจจุบัน 
 

1. ปรับค าอธิบายรายวิชา
บางส่วนเหตุผล :เนื่องจากปรับ
ค าว่า “ศึกษา” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา2. เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเหตุผล : เพ่ือให้ชื่อ
วิชาชัดเจนมากข้ึน 
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1244219 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
                                                              3(3-0-6) 
             Jazz and Popular Music Composition  
             ศึกษาการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบแจ๊สและป็อปปู
ลาร์ พื้นฐานที่เก่ียวกับบันไดเสียงต่าง ๆ คอร์ดที่เกิดจากบันได
เสียง รวมทั้งคอร์ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊สและ ป็
อปปูลร์าในยุคต่าง ๆ การสร้างบทน า(introduction)  บทเชื่อม
(interlude) และบทจบ(Ending) 

1244218 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
                                                              3(3-0-6) 
              Jazz and Popular Music Composition  
               การประพันธ์ดนตรีในรูปแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์ 
พ้ืนฐานที่เก่ียวกับบันไดเสียงต่าง ๆ คอร์ดที่เกิดจากบันไดเสียง 
รวมทั้งคอร์ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊สและ ป็อป
ปูลร์าในยุคต่าง ๆ การสร้างบทน า(introduction)  บทเชื่อม
(interlude) และบทจบ(Ending) 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
 
 
 

1245202 จิตวิทยาดนตรี     3(3-0-6) 
             Psychology of Music  
             ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา  กับ
พ้ืนฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรู้ดนตรี ความ
แตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี อารมณ์และการ
ตีความหมาย 

1242219 จิตวิทยาดนตรี     3(3-0-6) 
             Psychology of Music  
             ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา  กับพ้ืนฐาน
ความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรู้ดนตรี ความแตกต่างของ
บุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี อารมณ์และการตีความหมาย 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา  
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1244401 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี    3(2-2-5) 
             Studio Recording Performance 
             ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
บันทึกเสียงผลงานทางดนตรี โปรแกรมช่วยงานดนตรี  และอ่ืน 
ๆ 

1244220 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี    3(2-2-5) 
             Studio Recording Performance 
              การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการบันทึกเสียง
ผลงานทางดนตรี โปรแกรมช่วยงานดนตรี  และอ่ืน ๆ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1245201 การอ านวยเพลงเบื้องต้น    3(2-2-5) 
             Introduction to Conducting 
              ศึกษาการฝึกใช้ไม้บาตอง (Baton) การฝึกซ้อมวง  
การเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ 

1244221 การอ านวยเพลงเบื้องต้น    3(2-2-5) 
             Introduction to Conducting 
             การใช้ไม้บาตอง (Baton) การฝึกซ้อมวง  การเตรียม
สกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

-ไม่มี- 

1242325 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1             2(0-4-2) 
Piphat Ensemble Performance 1 
              บรรเลงรวมวงปี่พาทย์ในบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติและการรวมวง 
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-ไม่มี- 

1242327 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 1    2(0-4-2)    
             Thai String Ensemble Performance 1 
              บรรเลงรวมวงเครือ่งสายไทยในบทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติและ การรวมวง 
 
 

-ไม่มี- 

1242329  ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 2              2(0-4-2) 
Piphat Ensemble Performance 2 
               บรรเลงรวมวงปีพ่าทย์ในบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาที่
สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติและการรวมวง 
 
 

-ไม่มี- 

1242330 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 2    2(0-4-2)    
             Thai String Ensemble Performance 2 
              บรรเลงรวมวงเครือ่งสายไทยในบทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยผู้สอนพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ระดับอุดมศึกษาที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย1 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องมือปฏิบัติและการรวมวง 
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1242306  ปฏิบัติอังกะลุง              2(0-4-2)    
Ang – kalung 
ฝึกบฏิบัติอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การ
ปรับวงอังกะลุง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี     

1242332  ปฏิบัติอังกะลุง              2(0-4-2)    
Ang – kalung Performance 
                การหยิบจับ การบรรเลงอังกะลุง การประสมวง
บรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวงอังกะลุง การดูแลรักษา
เครื่องดนตรี     

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล  : เนื่ องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้ อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1242307 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย             2(0-4-2)    
Natab Performance of Thai Music 
               ฝึกปฏิบัติหน้าทับจากกลองแขกหรือโทน–ร ามะนา 
หรือเครื่องหนังประเภทอ่ืนๆ   ต่อหน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ 
หน้าทับแขก หน้าทับเขมร หน้าทับมอญ เป็นต้น 

1242333 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย             2(0-4-2)    
Natab of Thai Music Performance 
              หน้าทับจากกลองแขกหรือโทน–ร ามะนา หรือเครื่อง
หนังประเภทอ่ืนๆ   ต่อหน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับ
แขก หน้าทับเขมร หน้าทับมอญ เป็นต้น 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น  3.ปรับค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของเนื้อหา 



 

-219- 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1242307 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 1          1(0-2-1) 
             Thai Folk Music Ensemble 1 
              ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทยภาคต่าง ๆ  การ
เลือกบทเพลง การฝึกซ้อมการปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผน
ของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

1242334 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 1   2(0-4-2) 
             Thai Folk Music Ensemble Performance 1 
              รวมวงดนตรีพ้ืนบ้านไทยภาคต่าง ๆ  การเลือกบท
เพลง การฝึกซ้อมการปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการ
บรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาครอบคลมุ
มากขึ้น  3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
บางส่วน เหตุผล : เนื่องจากปรับ
ค าว่า “ฝึก” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 4.ปรับปรุงหน่วยกิจ 
เหตุผล : เปลี่ยนจาก1(0-2-1)
เป็น 2(0-4-2) 

1244306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม      2(0-4-2) 
             Thai Popular Song Singing 
              ศึกษาวิธีการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนขับร้อง การ
ออกเสียง การหายใจ และฝึกขับร้องเพลงไทยสากลทุกประเภท 
เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นต้น 

1242335 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม   2(0-4-2) 
             Thai Popular Song Singing Performance 
              การเตรียมพร้อมร่างกายก่อนขับร้อง การออกเสียง 
การหายใจ และฝึกขับร้องเพลงไทยสากลทุกประเภท เช่น เพลง
ลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นต้น 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
บางส่วนเหตุผล : เนื่องจากปรับ
ค าว่า “ฝึก” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

1244307 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 
                                                              2(0-4-2) 
             Thai Singing for Early Children 
              ฝึกขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย และเพลงใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และ
ฝึกเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงเช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  
คีย์บอร์ด เป็นต้น 

1242336 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 
                                                              2(0-4-2) 
             Thai Singing for Early Children  
              Performance 
              การขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย และเพลงใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และ
ฝึกเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงเช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  
คีย์บอร์ดเป็นต้น 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244308 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในระดับการศึกษาขั้น  
             พื้นฐาน                                        2(0-4-2) 
             Thai Singing in Basic  
              ฝึกขับร้องเพลงไทยที่ใช้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
และเพลงอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

1242337 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้น 
             พื้นฐาน                                          2(0-4-2) 
             Thai Singing in Basic Performance 
              การขับร้องเพลงไทยที่ใช้ในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาและเพลงอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244309 ปฏิบัติขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน                  2(0-4-2) 
             Thai Folk Singing  
              ฝึกปฏิบัติวิธีการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านประจ าภาคต่าง 
ๆ อย่างถูกต้องทั้งด้านรูปแบบฉันทลักษณ์ ท านอง การเปล่งเสียง 
ระดับเสียง การเอ้ือน ลีลา ส าเนียงท้องถิ่น อักขระ จังหวะ วรรค
ตอน ท่าทาง การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง การร้องเข้ากับ
ดนตรีส าหรับเพลงพื้นบ้านบางประเภท 

1242338 ปฏิบัติขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน     2(0-4-2)            
             Thai Folk Singing Performance 
              การปฏิบัติวิธีการขับร้องเพลงพื้นบ้านประจ าภาคต่าง 
ๆ อย่างถูกต้องทั้งด้านรูปแบบฉันทลักษณ์ ท านอง การเปล่งเสียง 
ระดับเสียง การเอ้ือน ลีลา ส าเนียงท้องถิ่น อักขระ จังหวะ วรรค
ตอน ท่าทาง การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง การร้องเข้ากับ
ดนตรีส าหรับเพลงพื้นบ้านบางประเภท 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1241330 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1                   1(0-2-1) 
             Thai Ensemble 1 
              ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การ
ฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวง
ดนตรีไทยประเภทต่าง  ๆ  

1242348 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1             2(0-4-2) 
             Thai Ensemble Performance 1 
              การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การ
ฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวง
ดนตรีไทยประเภทต่าง  ๆ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
บางส่วน เหตุผล : เนื่องจากปรับ
ค าว่า “ฝึก” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 4.ปรับปรุงหน่วยกิจ 
เหตุผล : เปลี่ยนเป็น 2(0-4-2) 
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1242310 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ                       2(0-4-2) 
             Independent Study in Thai Practical 
             การปฏิบัติดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลักสูตร
ก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถเลือกเครื่องดนตรี ประเภทของเพลง 
อาจารย์ผู้สอน ได้โดยเสรี 

1244304 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ     2(0-4-2)           
             Independent Study in Thai Music  
             Performance 
บรรเลงดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลักสูตรก าหนดให้ ผู้เรียน
สามารถเลือกเครื่องดนตรี ประเภทของเพลง อาจารย์ผู้สอน ได้
โดยเสรี 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
บางส่วน เหตุผล : เนื่องจากปรับ
ค าว่า “ฝึก” ออกและปรับ
ค าเชื่อมเนื้อหาเพ่ือความกระชับ
ของเนื้อหา 

1243301 ปฏิบัติเพลงมอญ                             2(0-4-2) 
              Performance of Phleng-Mon 
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลง
มอญที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และเพลงมอญที่ใช้บรรเลงขับร้องใน
วงปี่พาทย์มอญ 

1244305 ปฏิบัติเพลงมอญ     2(0-4-2) 
Phleng-Mon Performance 
บรรเลงดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้อง
ต่อเพลงมอญที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และเพลงมอญที่ใช้บรรเลง
ขับร้องในวงปี่พาทย์มอญ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า  
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1243302 ปฏิบัติเพลงเรื่อง                              2(0-4-2) 
             Performance of Thai Suite 
             ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้อง
ต่อเพลงเรื่องท าขวัญ  เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน และอ่ืน ๆ 

1244306 ปฏิบัติเพลงเรื่อง     2(0-4-2) 
              Thai Suite Performance 
               บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับร้อง
ต่อเพลงเรื่องท าขวัญ  เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน และอ่ืน ๆ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1243303 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1                          2(0-4-2) 
              Solo Performance 1  
               ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงเดี่ยว
ไม่น้อยกว่า 2 เพลง 

1244307 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1              2(0-4-2) 
              Solo Performance 1 
              บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลง
เดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล  : เนื่ องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้ อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1243304 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2                  2(0-4-2) 
              Thai Ensemble 2 
               ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การ
ฝึกซ้อม  การปรับวงอย่างถูกต้อง ตามแบบแผนของการบรรเลง
วงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ 

1244308 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2    2(0-4-2) 
             Thai Ensemble Performance 2 
              บรรเลงรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การ
ฝึกซ้อม  การปรับวงอย่างถูกต้อง ตามแบบแผนของการบรรเลง
วงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 

1244302 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด            2(0-4-2) 
              Imitative Performance and Syncopative 
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงประเภทลูกล้อลูก
ขัดเพ่ิมเติมจากท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

1244309 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด   2(0-4-2) 
             Imitative and Syncopative Performance 
              บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงประเภท
ลูกล้อลูกขัดเพ่ิมเติมจากท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244303 ปฏิบัติเพลงพิธีกรรม                         2(0-4-2) 
Napat Performance 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงที่ใช้ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากที่เคยต่อมาแล้ว 

1244310 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์                       2(0-4-2) 
Napat Performance 
             บรรเลงเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงหน้า
พาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีเคยต่อมาแล้ว 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
3.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
 
 

1244304 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2                           2(0-4-2) 
              Solo Performance 2 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงเดี่ยว
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 2 เพลง 

1244311 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2     2(0-4-2) 
              Solo Performance 2 
              บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อเพลงเดี่ยว
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 2 เพลง 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล  : เนื่ องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้ อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1244305 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย                    2(0-4-2) 
             Performance of Folk Music 
              ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยภาคต่าง ๆ ตาม
ความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ ที่บรรเลงขับ
ร้องเพ่ือความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรมซึ่งนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบ้านไทย 

1244312 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย    2(0-4-2) 
              Thai Folk Music Performance 
              บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยภาคต่าง ๆ ตาม
ความถนัดหรือการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ ที่บรรเลงขับ
ร้องเพ่ือความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรมซึ่งนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบ้านไทย 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
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1241331 ปฏิบัติรวมวงสากล 1                        1(0-4-2) 
             Ensemble 1    
             ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงใน
การบรรเลงร่วมกันการบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่องดนตรีใน
วงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้าน
ความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง 

1242328 ปฏิบัติรวมวงสากล 1              2(0-4-2) 
              Ensemble Performance 1   
              ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงใน
การบรรเลงร่วมกันการบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่องดนตรีใน
วงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้าน
ความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
4.ปรับปรุงหน่วยกิจ 
เหตุผล : เปลี่ยนจาก1(0-2-1)
เป็น2(0-4-2) 
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1243305 ปฏิบัติรวมวงสากล 2                         1(0-2-1) 
             Ensemble 2   
             ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง  ฝึกความพร้อมเพรียงใน
การบรรเลงร่วมกัน  การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่องดนตรีใน
วงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้าน
ความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ฝึกบทเพลงสูงกว่าใน
ระดับ 1 

1242331 ปฏิบัติรวมวงสากล 2     2(0-4-2) 
              Ensemble Performance 2 
              ทักษะการบรรเลงรวมวง  ฝึกความพร้อมเพรียงใน
การบรรเลงร่วมกัน  การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่องดนตรีใน
วงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้าน
ความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ฝึกบทเพลงสูงกว่าใน
ระดับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
เหตุผล : เนื่องจากปรับค าว่า 
“ฝึก” ออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพ่ือความกระชับของ
เนื้อหา 
4.ปรับปรุงหน่วยกิจ 
เหตุผล : เปลี่ยนจาก1(0-2-1)
เป็น2(0-4-2) 
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1243306 ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส                      2(0-4-2) 
             Jazz Woodwind Performance  
             การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง 
ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

1242339 ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส              2(0-4-2) 
              Jazz Woodwind Performance 
              การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง 
ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1243307 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส                2(0-4-2) 
              Jazz Brass Performance     
              การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรี
แจ๊ส  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคนโดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง  คุณภาพของ
เสียง   ศิลปะของการเป่า  การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง  
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

1242340 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส             2(0-4-2) 
             Jazz Brass Performance 
            การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจ๊ส  
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคนโดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง  คุณภาพของเสียง   
ศิลปะของการเป่า  การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง  บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1243308 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส2(0-4-2) 
             Jazz String Performance  
             การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจ๊ส 
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง 
ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

1242341 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส    2(0-4-2) 
              Jazz String Performance 
               การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรี
แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243309 ปฏิบัติกีตาร์แจ๊ส                              2(0-4-2) 
              Jazz Guitar Performance or Commercial  
Guitar   
              การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตาร์แจ๊สรวมทั้งกีตาร์
เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด การถ่ายทอด
อารมณ์  ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  
ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

1242342 ปฏิบัติกีตาร์แจ๊ส     2(0-4-2) 
             Jazz Guitar  or Commercial Guitar  
Performance 
              การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตาร์แจ๊สรวมทั้งกีตาร์
เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้  ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด การถ่ายทอด
อารมณ์  ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  
ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
เหตุผล : เพ่ือให้ชื่อวิชาชัดเจน
มากขึ้น 
 
 

1243310 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส2(0-4-2) 
              Jazz Keyboard Performance  
             การเรียนการสอนเครื่องคีย์บอร์ดประเภทดนตรีแจ๊ส 
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง 
ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

1242343 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส     2(0-4-2) 
              Jazz Keyboard Performance 
              การเรียนการสอนเครื่องคีย์บอร์ดประเภทดนตรีแจ๊ส 
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง 
ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
 
 
 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243311 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส2(0-4-2) 
              Jazz Voice Performance    
               การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียงที่ขับ
ร้อง  ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

1242344 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส    2(0-4-2) 
             Jazz Voice Performance     
             การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียงที่ขับ
ร้อง  ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1243312 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส                    2(0-4-2) 
              Jazz Percussion Performance   
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี 
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

1242345 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส  2(0-4-2) 
             Jazz Percussion Performance 
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี 
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1242231 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1                2(0-4-2) 
              Jazz or Popular Ensemble 1 
              การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบ
แจ๊สหรือป๊อปปูลาร์ มุ่งพัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง 
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้
ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็น
วง 9 ประเภท Small Band 

1242346 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1    2(0-4-2) 
             Jazz or Popular Ensemble Performance 1 
             การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบ
แจ๊สหรือป๊อปปูลาร์ มุ่งพัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง 
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้
ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็น
วง 9 ประเภท Small Band 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1243316 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1               2(0-4-2) 
             Chorus Vocal 1    
             หาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่มตามพิสัย 
ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกการออกเสียงจากต าแหน่งต่างๆ  ฝึก
การใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่างๆ ฝึกการเทียบ
เสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง  ใช้บทเพลงที่
ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว 

1242347 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1    2(0-4-2) 
             Chorus Vocal 1     
              หาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่มตามพิสัย 
ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกการออกเสียงจากต าแหน่งต่างๆ  ฝึก
การใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่างๆ ฝึกการเทียบ
เสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง  ใช้บทเพลงที่
ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว 

แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

1244218 ดนตรีปฏิภาณ                                3(2-2-5) 
              Improvisation  
               พัฒนาความรู้  และเสริมสร้างทักษะการบรรเลง
ปฏิภาณ ที่อาศัยแนวท านองกระสวนจังหวะ  ส าเนียงหลักเสียง
เดิม  การเคลื่อนตัวจากคอร์ดหนึ่งไปสู่คอร์ดหนึ่ง  โดยค านึงถึง
ท านองที่สร้างขึ้นมาสอดคล้องกับคอร์ดที่ก าหนดไว้ 

1244303 ดนตรีปฏิภาณ      2(0-4-2) 
             Improvisation 
             พัฒนาความรู้  และเสริมสร้างทักษะการบรรเลง
ปฏิภาณ ที่อาศัยแนวท านองกระสวนจังหวะ  ส าเนียงหลักเสียง
เดิม  การเคลื่อนตัวจากคอร์ดหนึ่งไปสู่คอร์ดหนึ่ง  โดยค านึงถึง
ท านองที่สร้างขึ้นมาสอดคล้องกับคอร์ดที่ก าหนดไว้ 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
2.ปรับหน่วยกิต 
เหตุผล: ปรับปรุงจาก 3(2-2-5) 
เป็น2(0-4-2)         

1243313 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ 2           2(0-4-2) 
              Jazz or Popular Ensemble 2 
             การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบ
แจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ มุ่งพัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง 
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้
ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็น
วงประเภท Big Bandใช้บทเพลงที่ซับซ้อนกว่าในระดับ1 

1244313 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2    2(0-4-2) 
              Jazz or Popular Ensemble 2 
              การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบ
แจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ มุ่งพัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง 
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงร่วม วิธีปฏิบัติต้องพบอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้
ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจในการฝึกซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็น
วงประเภท Big Bandใช้บทเพลงที่ซับซ้อนกว่าในระดับ1 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 
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1244310 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2               2(0-4-2) 
             Chorus Vocal 2 
               ฝึกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝึกการย้ายเสียง โด ไปใน
บันไดเสียงต่าง ๆ  ใช้บทเพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 1 และเพ่ิม
เป็นเพลง 4 แนว 

1244314 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2    2(0-4-2) 
              Chorus  Vocal 2 
               ฝึกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝึกการย้ายเสียง โด ไปใน
บันไดเสียงต่าง ๆ  ใช้บทเพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 1 และเพ่ิม
เป็นเพลง 4 แนว 

1.แก้ไขรหัสวิชา  
เหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสาระตามมคอ. 1 

 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
ให้ เลื อก เรี ยน รายวิ ช าจ ากรายวิ ช า ใดๆ ใน ห ลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ

คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน

เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน

หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคั บ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดห รือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
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ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้ องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
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 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
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  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
 

ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิ ชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
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ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 



 

-247- 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts (Social Development)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Public Administration                    
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า                                             

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพริน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       

        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Arts Program in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Thai Language) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language)           

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ            
                                     ประยุกต์ศิลป์ 

     ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
      Fine and Applied Arts 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Fine and Applied Arts 
    (Fine and Applied Arts)  
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย            ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ          B.F.A. (Fine and Applied Arts)  

          รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music  
                                                           Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts Program in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (English) 



 

-253- 
 

                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันชนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts (Chinese)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)        

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธวิิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  

๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชบรรณารักษศาสตร์  
                                               และสารสนเทศศาสตร์         

 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and   
                                                          Information Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library Information and Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
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 ๑๐. อาจารย์ดวงกลม  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Geoinformatics  
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Geoinformatics)   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย    ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์    ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา 
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สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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