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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ/สาขาวิชา :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program in Music Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    :  ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อย่อ    :  ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    :  Bachelor of Education (Music Education) 
   ชื่อย่อ    :  B.Ed.  (Music Education) 
 
3. วิชาเอก 

เอกดนตรีไทย 
เอกดนตรีสากล 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า   145  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา 
  ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 

6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
    ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการศึกษาด้านดนตรี 
8.3 นักวิชาการนันทนาการ 
8.4 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 



9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

วิชาเอกดนตรีไทย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัชชัย พวกด ี
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2547 
2533 

2 นายอัครพล ชูเชดิ 
 

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

University of Delhi, India  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 
2541 
2537 

3 นายอนลุักษณ์ อาสาสู ้ อาจารย ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2543 

 
วิชาเอกดนตรีสากล 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4 
 

นายกวี  ครองแก้ว 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

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

สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

5 นางสาวมุทติา นาคเมือง อาจารย ์ ดศ.ม. 
ศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2558 
2552 

6 นายปภาตพงศ์ วนัภักด ี
 

อาจารย ์ ดศ.ม.  
ดศ.บ.  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2555 



10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

การปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ร่าง) ของ
ประเทศ ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เกิดการแข่งขันสูง  การท างานต้องเร่งรีบ  มีการแย่งกันท ามาหา
กิน แย่งกันเข้าเรียน การสอบแข่งขัน  เข้าเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นสูงสุด  เด็กนักเรียนจึงถูกบังคับให้
เรียนตลอดเวลาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทั้งในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจไทยซึ่งมีบทบาททางการเมือง ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียมากยิ่งขึ้น เพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเทคโนโลยี และการจัดการที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกท้ังในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท  พันธกิจและหน้าที่  อีกทั้ง
โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมไร้พรมแดน มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตแบบ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมมีการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ ความเอ้ืออารีต่อผู้อ่ืนลดน้อยลง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์เป็นไปในทางยึดมั่นในตนเองสูง  ขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งสายการศึกษา
และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมีส่วนท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ือน าไปใช้ ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและ
ต่างประเทศ อันเป็นรากฐานของสังคม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม  ดังนั้น
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาจึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างความรู้และสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมกับการจัด
การศึกษาในยุคปัจจุบัน    
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้น

การสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
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          พันธกิจของคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ ให้สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่  และโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ  และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน 
  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยคณะต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ได้แก่ จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มวิชาวัดผลการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กลุ่มวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูและกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการงาน
ทะเบียนและโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

ก าหนดการเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการที่
จะเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เพราะมีตลาดแรงงานรองรับ อีกท้ังเป็นวิชาชีพที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเข้าสู่ตลาดงานในอาเซ๊ยน โดยเนื้อหาของหลักสูตรปรับให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีความทันสมัยรวมถึง
ระยะเวลาในการเรียนลดลงเหลือสี่ปีท าให้สามารถประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น ซึ่งหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน  พัฒนางานและพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยยึดหลักความเสมอภาค ความถูกต้อง ความชอบธรรม มุ่งผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูก าหนดและข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพ่ือมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  

1.2 ความส าคัญ 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องการน าศาสตร์พระราชาและการ
พัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถต่อวิทยาการจัดการเรียนรู้ทั้งในสาขาวิชาชีพครู รวมถึงการพัฒนา
ทักษะวิชาดนตรีศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต้องอาศัยหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาท้องถิ่นที่มีต้นก าเนิดจาก
โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูจ าเป็นต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความทันสมัย ตรงตามมาตรฐาน
ที่คุรุสภาก าหนด 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดนตรีและทักษะด้านดนตรีเป็นอย่างดี 
1.3.3 มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
1.3.5 มีจิตส านึกในการ พัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
1.3.7 มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถ

น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

1.3.9 สามารถผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.4.1 นักศึกษามีความเป็นครู เป็นบัณฑิตท่ีมีรอบรู้ในศาสตร์ดนตรีศึกษา 
  1.4.2 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานหรือการน าเสนอผลงาน 
    1.4.3 บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหาสาระทางดนตรีศึกษา
มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งท างานร่วมกับผู้เรียน และผู้ร่วมงานทุก
กลุ่ม 
 
 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความรอบรู้ใน

ศาสตร์ด้านดนตรีศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานได้ เลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือการน าเสนอผลงานได้ 
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรู้ มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิด วิเคราะห์และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีความเป็นครู ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับแนวคิดของ
ผู้อื่น มีความรอบรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสาร และน าเสนอผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  1.6.1 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
  1.6.2 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้  
  1.6.3 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  1.6.4 นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่ เรียนรู้  ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพทางดนตรีศึกษา และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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  1.6.5 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยเน้นเนื้อหาสาระทาง
ภาษาอังกฤษ มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งท างานร่วมกับผู้เรียน และ
ผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(4ปี) มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชิ้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
2557 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

หลักฐาน  
- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

หลักฐาน  
- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (มคอ. 3, มคอ. 5) 
ตัวบ่งชี้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่ใน
ศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษากาประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพ
และของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

หลักฐาน  
- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ดนตรีศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร / 
ต ารา / สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 

หลักฐาน  
-  เอกสาร / ต ารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

หลักฐาน  
- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
ตัวบ่งชี้ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบ
รบประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

หลักฐาน  
- ระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักฐาน  
- ผลการวิจัย / ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา โดยระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า  
8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

   
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความ

เป็นครูและผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
2.3.4 ปัญหาด้านการวางแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
 2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะทางดนตรี 
 2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
 2.4.3 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้ค าแนะน าในเรื่องการเรียนและการปรับตัวใน
สภาพสังคมของมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน 

  



12 
 

                                                                                                                      

   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 55 55 55 55 55 
ชั้นปีที่ 2 - 55 55 55 55 

ชั้นปีที่ 3 - - 55 55 55 
ชั้นปีที่ 4 - - - 55 55 

รวมจ านวนนักศึกษา 55 110 165 220 220 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 55 55 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพร ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร    (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 94,140 103,554 113,909 125,300 
ค่าลงทะเบียน 8,000 8,000 8,000 8,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - 
รวมรายรับ 287,140 315,054 345,759 379,535 

    
2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)     
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

- - - - 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

- - - - 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

252,820 278,102 305,912 336,503 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา - - - - 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร - - - - 
รวม  252,820 278,102 305,912 336,503 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,000 18,000 18,000 18,000 

  
2.7 ระบบการศึกษา   

แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน

รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 145 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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวน 39 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต 
         2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น่อยกว่า 70 หน่วยกิต 
         2.2.1 เอกบังคับ จ านวน 40 หน่วยกิต 
         2.2.2 เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(1) บังคับเลือก จ านวน 14 หน่วยกิต 
(2) เลือกทักษะเครื่องมือเอก จ านวน 10 หน่วยกิต 
(3) เลือกทักษะเครื่องมือโท ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                    
 

 
 
 
 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

      1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 
      2 หมายถึง กลุ่มทฤษฏีทางด้านดนตรี 
      3 หมายถึง กลุ่มทักษะปฎิบัติดนตรี 

4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
 
  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะ
เนื้อหา ระดับความยากง่าย 

หรือช้ันป ีกลุ่มวิชาและ
สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for  Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication 
  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life      
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
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1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 
Information for Study and Research  

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Arts    

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
Aesthetics of Performing Arts   

2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing  

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws   
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation 
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3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Finance in Daily Life  

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
Entrepreneurship      

3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
The King Wisdom for Local Development 
  

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health     
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care    
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 109  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     จ านวน  39   หน่วยกิต 
     2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    จ านวน  25    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Innovation and Digital Technology for Learning     
1043101 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Research and Development for Learning Innovation  
1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5)
  Psychology for Learning       
1102101 คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers    
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน    2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      2(1-2-3) 
  Communicative Thai for Teachers 
 

     2.1.2 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน 14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน      1(45) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(45) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
  Internship 1 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(270) 
  Internship 2 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
2.2.1 เอกบังคับ     จ านวน  40    หน่วยกิต 
เอกดนตรีไทย และ เอกดนตรีสากล ต้องเรียนรายวิชาเอกบังคับดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย  3(3-0-6) 

Thai Music Theory        
1241102 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก  3(3-0-6) 

Western Music Theory        
1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 

Musical Skills for Music Education Teacher    
1241104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย 3(2-2-5) 

History of Thai Music and Western Music     
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา                        3(2-2-5) 

Principles of Teaching in Music Education     
1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา                          3(2-2-5)    

Preparation of Teaching in Music Education    
1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา                           3(2-2-5) 

Band Management for Music Education Teacher    
1243108 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา                          3(2-2-5) 

Strategies of Teaching in Music Education     
1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี                          3(2-2-5) 

English for Music Teachers       
1243110 การวิจัยทางดนตรีศึกษา                           3(2-2-5) 

Research in Music Education     
1243111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา                           3(2-2-5) 

Seminar in Music Education    
1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี                          3(2-2-5) 

Music Presentation  
1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน                          3(2-2-5) 

Introduction to Music Computer    
1244114 อาศรมดนตรีศึกษา                           1(0-2-1) 

Specific Study in Music Education   
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2.2.2 เอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 30     หน่วยกิต 
  เอกดนตรีไทย ต้องเลือกเรียนรายวิชาแต่ละกลุ่มดังนี้ 
   (1) บังคับเลือก     จ านวน  14     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1242201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย 3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Rhythm     
1242202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย  3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music History and Theory     
1242203 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย     3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Analysis and Composition  
1242204 การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 

Thai Singing in Basic Performance Pedagogy  
1242215 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย      1(0-2-1) 

Thai Classical Music Ensemble  
1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย       2(1-2-3) 

Teaching Thai Classical Music Ensemble 
 
(2) เลือกทักษะเครื่องมือเอก   ไม่น้อยกว่า 10    หน่วยกิต 
ให้เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  
  

กลุ่มเครื่องดีด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1        2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 1  
1241302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2       2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 2  
1242301 ทักษะเครื่องดีดไทย 3       2(0-4-2)  

Thai Flicked Musical Instrument Skill 3  
1242302 ทักษะเครื่องดีดไทย 4       2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 4  
1243301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5       2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 5  
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กลุ่มเครื่องสี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241303 ทักษะเครื่องสีไทย 1       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 1  
1241304 ทักษะเครื่องสีไทย 2        2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 2  
1242303 ทักษะเครื่องสีไทย 3       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 3  
1242304 ทักษะเครื่องสีไทย 4       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 4  
1243303 ทักษะเครื่องสีไทย 5       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 5  
 

กลุ่มเครื่องตี 
1241305 ทักษะเครื่องตีไทย 1       2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 1  
1241306 ทักษะเครื่องตีไทย 2       2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 2      
1242305 ทักษะเครื่องตีไทย 3       2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 3      
1242306 ทักษะเครื่องตีไทย 4       2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 4      
1243305 ทักษะเครื่องตีไทย 5       2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 5       
 

กลุ่มเครื่องเป่า 
1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1       2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 1  
1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2       2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 2  
1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3       2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 3  
1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4       2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 4  
1243307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5       2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 5 
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กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1       2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 1  
1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2       2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 2  
1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3       2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 3  
1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4       2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 4  
1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5       2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 5  
กลุ่มขิมไทย 

1241325 ทักษะขิมไทย 1        2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 1  

1241326 ทักษะขิมไทย 2        2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 2  

1242325 ทักษะขิมไทย 3        2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 3  

1242326 ทักษะขิมไทย 4        2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 4  

1243325 ทักษะขิมไทย 5        2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 5  

 
(3) เลือกทักษะเครื่องมือโท   ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต  
เลือกโดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 

1241121 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่       2(1-2-3) 
Thai Large Circular Gong Pedagogy   

1241122 การสอนทักษะคีย์บอร์ด       2(1-2-3) 
Keyboard Pedagogy   

1241123 การสอนทักษะกีตาร์       2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy   

1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล      2(1-2-3) 
String Instrument Pedagogy   

1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง     2(1-2-3) 
Brass Instrument Pedagogy   

1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม้      2(1-2-3) 
Woodwind Instrument Pedagogy   
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เอกดนตรีสากล ต้องเลือกเรียนรายวิชาแต่ละกลุ่มดังนี้ 

   (1) บังคับเลือก     จ านวน  14    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241127 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1      3(2-2-5) 

Teaching Western Music Theory 1  
1241128 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2      3(2-2-5) 

Teaching Western Music Theory 2  
1241129 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก      3(2-2-5) 

Teaching Western Music History  
1241130 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก      1(0-2-1) 

Western Music Ensemble  
1241131 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก      2(1-2-3) 

Teaching Western Music Ensemble 2 
1241132 การสอนขับร้องประสานเสียง      2(1-2-3) 

Chorus Vocal Pedagogy  
 

(2) เลือกทักษะเครื่องมือเอก   ไม่น้อยกว่า 10     หน่วยกิต 
ให้เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้ 

กลุ่มกีตาร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241317 ทักษะกีตาร์ 1        2(0-4-2) 

Guitar Skill 1  
1241318 ทักษะกีตาร์ 2        2(0-4-2) 

Guitar Skill 2  
1242317 ทักษะกีตาร์ 3        2(0-4-2) 

Guitar Skill 3  
1242318 ทักษะกีตาร์ 4        2(0-4-2) 

Guitar Skill 4 
1243317 ทักษะกีตาร์ 5        2(0-4-2) 

Guitar Skill 5 
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กลุ่มคีย์บอร์ด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241319 ทักษะคีย์บอร์ด 1        2(0-4-2) 

Keyboard Skill 1  
1241320 ทักษะคีย์บอร์ด 2        2(0-4-2) 

Keyboard Skill  2  
1242319 ทักษะคีย์บอร์ด 3        2(0-4-2) 

Keyboard Skill 3  
1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4        2(0-4-2) 

Keyboard Skill 4  
1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5        2(0-4-2) 

Keyboard Skill 5 
 

กลุ่มเครื่องสายสากล 
1241315 ทักษะเครื่องสายสากล 1       2(0-4-2) 

String Instrument Skill 1  
1241316 ทักษะเครื่องสายสากล 2       2(0-4-2) 

String Instrument Skill 2  
1242315 ทักษะเครื่องสายสากล 3       2(0-4-2) 

String Instrument Skill 3  
1242316 ทักษะเครื่องสายสากล 4       2(0-4-2) 

String Instrument Skill 4  
1243315 ทักษะเครื่องสายสากล 5       2(0-4-2) 

String Instrument Skill 5  
 

กลุ่มเครื่องกระทบ 
1241323 ทักษะเครื่องกระทบ 1       2(0-4-2) 

Percussion Skill 1  
1241324 ทักษะเครื่องกระทบ 2       2(0-4-2) 

Percussion Skill 2  
1242323 ทักษะเครื่องกระทบ 3       2(0-4-2) 

Percussion Skill 3  
1242324 ทักษะเครื่องกระทบ 4       2(0-4-2) 

Percussion Skill 4  
1243323 ทักษะเครื่องกระทบ 5       2(0-4-2) 

Percussion Skill 5  
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กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1      2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 1    
1241314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2      2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 2 
1242314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3      2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 3 
1242313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4      2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 4 
1243313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5      2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 5  
 

กลุ่มเครื่องลมไม้ 
1241311 ทักษะเครื่องลมไม้ 1       2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 1  
1241312 ทักษะเครื่องลมไม้ 2       2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 2  
1242311 ทักษะเครื่องลมไม้ 3       2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 3  
1242312 ทักษะเครื่องลมไม้ 4       2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 4  
1243311 ทักษะเครื่องลมไม้ 5        2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 5  
 

กลุ่มขับร้องสากล 
1241321 ทักษะขับร้องสากล 1       2(0-4-2) 

Vocal Skill 1  
1241322 ทักษะขับร้องสากล 2       2(0-4-2) 

Vocal Skill 2  
1242321 ทักษะขับร้องสากล 3       2(0-4-2) 

Vocal Skill 3  
1242322 ทักษะขับร้องสากล 4       2(0-4-2) 

Vocal Skill 4 
1243321 ทักษะขับร้องสากล 5       2(0-4-2) 

Vocal Skill 5 
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(3) เลือกทักษะเครื่องมือโท   ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต  
โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1241121        การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ 2(1-2-3) 
                    Thai Large Circular Gong Pedagogy  
1241122        การสอนทักษะคีย์บอร์ด 2(1-2-3) 
                    Keyboard Pedagog  
1241123 การสอนทักษะกีตาร์ 2(1-2-3) 
                    Guitar Pedagogy  
1241124        การสอนทักษะเครื่องสายสากล 2(1-2-3) 
                    String Instrument Pedagogy  
1241125        การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2(1-2-3) 
                    Brass Instrument Pedagogy  
1241126        การสอนทักษะเครื่องลมไม้ 2(1-2-3) 
                    Woodwind Instrument Pedagogy  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 
1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0-6) 
1241102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 
1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
(ทักษะเครื่องมือ) 

1241301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1 

2(0-4-2) 

1241303 ทักษะเครื่องสีไทย 1  
1241305 ทักษะเครื่องตีไทย 1 
1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 
1241309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 
1241325 ทักษะขิมไทย 1 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาดนตรี

สากล 
 (ทักษะเครื่องมือ) 

1241311 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 
1241313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 
1241315 ทักษะเครื่องสายสากล 1 
1241317 ทักษะกีตาร์ 1 
1241319 ทักษะคีย์บอร์ด 1 
1241321 ทักษะขับร้องสากล 1 
1241323 ทักษะเครื่องกระทบ 1 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 
1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
1241104 ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
(ทักษะเครื่องมือ) 

1241302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 

2(0-4-2) 

1241304 ทักษะเครื่องสีไทย 2 
1241306 ทักษะเครื่องตีไทย 2 
1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 
1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 
1241326 ทักษะขิมไทย 2 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาดนตรี

สากล 
 (ทักษะเครื่องมือ) 

1241312 ทักษะเครื่องลมไม้ 2 
1241314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
1241316 ทักษะเครื่องสายสากล 2 
1241318 ทักษะกีตาร์ 2 
1241320 ทักษะคีย์บอร์ด 2 
1241322 ทักษะขับร้องสากล 2 
1241324 ทักษะเครื่องกระทบ 2 

วิชาเอกเลือก 
(ทักษะเครื่องมือโท) 

1241121 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ 

2(1-2-3) 

1241122 การสอนทักษะคีย์บอร์ด 
1241123 การสอนทักษะกีตาร์ 
1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล 
1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม้ 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาชุมชน 
2(1-2-3) 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก 

(กลุ่มวิชาดนตรี
ไทย) 

1242201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 

1242202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย 
1242215 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย 

วิชาเอกเลือก 
(กลุ่มวิชาดนตรี

สากล) 

1242127 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1 
1242129 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก  
1242130 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก 

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
(ทักษะเครื่องมือ) 

1242301 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 

2(0-4-2) 

1242303 ทักษะเครื่องสีไทย 3  
1242305 ทักษะเครื่องตีไทย 3 
1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 
1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 
1242325 ทักษะขิมไทย 3 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาดนตรี

สากล 
 (ทักษะเครื่องมือ) 

1242311 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 
1242313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
1242315 ทักษะเครื่องสายสากล 3 
1242317 ทักษะกีตาร์ 3 
1242319 ทักษะคีย์บอร์ด 3 
1242321 ทักษะขับร้องสากล 3 
1242323 ทักษะเครื่องกระทบ 3 

ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

1002101 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(45) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมือ

อาชีพ 
3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 
(กลุ่มวิชาดนตรี

ไทย) 

1242203 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 

1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย 

1242204 
การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิชาเอกเลือก 
(กลุ่มวิชาดนตรี

สากล) 

1242128 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2 
1242131 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก 
1242132 การสอนขับร้องประสานเสียง 

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
(ทักษะเครื่องมือ) 

1242302 ทักษะเครื่องดีดไทย 4 

2(0-4-2) 

1242304 ทักษะเครื่องสีไทย 4  
1242306 ทักษะเครื่องตีไทย 4 
1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 
1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
1242326 ทักษะขิมไทย 4 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาดนตรี

สากล 
 (ทักษะเครื่องมือ) 

1242312 ทักษะเครื่องลมไม้ 4 
1242314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 
1242316 ทักษะเครื่องสายสากล 4 
1242318 ทักษะกีตาร์ 4 
1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4 
1242322 ทักษะขับร้องสากล 4 
1242324 ทักษะเครื่องกระทบ 4 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 

วิชาเอกบังคับ 1243108 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
(ทักษะเครื่องมือ) 

1243301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5 

2(0-4-2) 

1243303 ทักษะเครื่องสีไทย 5 
1243305 ทักษะเครื่องตีไทย 5 
1043307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5 
1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5 
1243325 ทักษะขิมไทย 5 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาดนตรี

สากล 
 (ทักษะเครื่องมือ) 

1243311 ทักษะเครื่องลมไม้ 5 
1243313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 
1243315 ทักษะเครื่องสายสากล 5 
1243317 ทักษะกีตาร์ 5 
1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5 
1243321 ทักษะขับร้องสากล 5 
1243323 ทักษะเครื่องกระทบ 5 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

1003102 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 

1(45) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

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

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาเอกบังคับ 

1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา  3(2-2-5) 
1243110 การวิจัยทางดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 
1241111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 2(x-x-x) 
 xxxxxxx เอกเลือก 2(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

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

วิชาเอกบังคับ 1244114 อาศรมดนตรีศึกษา 1(0-2-1) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

รวมหน่วยกิต 7 
 
 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิชาเอกดนตรีไทย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัชชัย พวกด ี
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2547 
2533 

2 นายอัครพล ชูเชดิ 
 

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

University of Delhi, India  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 
2541 
2537 

3 นายอนลุักษณ์ อาสาสู ้ อาจารย ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2543 

 
วิชาเอกดนตรีสากล 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4 
 

นายกวี  ครองแก้ว 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

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

สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

5 นางสาวมุทติา นาคเมือง 
 

อาจารย ์ ดศ.ม. 
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2558 
2552 

6 นายปภาตพงศ์ วนัภักด ี
 

อาจารย ์ ดศ.ม.  
ดศ.บ.  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2555 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัชชัย พวกด ี
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2547 
2533 

2 นายอัครพล ชูเชดิ 
 

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

University of Delhi, India  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 
2541 
2537 

3 นายอนลุักษณ์ อาสาสู ้ อาจารย ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2543 

4 
 

นายกวี  ครองแก้ว 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

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

สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2546 
2524 

5 นางสาวมุทติา นาคเมือง 
 

อาจารย ์ ดศ.ม. 
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2558 
2552 

6 นายปภาตพงศ์ วนัภักด ี
 

อาจารย ์ ดศ.ม.  
ดศ.บ.  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2555 

7 นายธีริทธิ์ กนัยารอง 
 

อาจารย ์ M.M. (Master of Music) 
ศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

University of Cantral Oklahoma, USA 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2560 
2557 

8 นายสธุีรัชสนิ จันทร์แย้มธรา 
 

อาจารย ์ ดศ.ม.  
ศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)(สากล)  

มหาวิทลาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2559 
2554 

9 นายประพีร์ ประสิทธิพนัธ ์
 

อาจารย ์ ศล.ม. (ดนตรี) 
ศ.บ. (ดุริยศิลป์) 

มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2558 
2554 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

10 นายขวัญชัย     ขัวนา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววทิยา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558 
2554 
2545 

11 นางสาวจารุนนัท์ ขวัญแนน่  อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2558 
2551 
2547 

12 นายเฉลิม  ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  

2553 
 

2550 

13 นายชัยรัตน์  บุม ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบนัราชภัฏนครปฐม  

2561 
2542 

 
2544 
2539 

14 นายชูวิทย์  ไชยเบา้  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวทิยาลัย  

2548 
2546 

15 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ รองศาสตร
จารย์ 

Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2535 
2523 

 
2520 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

16 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รอง
ศาสตราจารย ์

M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529 
2525 

17 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์  อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร  

2561 
2552 

 
2547 

18 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2559 
2550 
2547 

19 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด  อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550 
2546 

20 นายประจบ ขวัญมัน่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2556 
2546 
2534 

21 นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 

2560 
2552 
2548 
2547 

22 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

23 นางพสิมัย รบชนะชัย พลูสุข  รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549 
2527 
2517 

24 นายภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล  
  

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมนิผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

25 นายมนตรี หลินภ ู อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554 
2551 

 
2546 

26 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร  

2554 
 

2550 
2541 

27 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
สถาบนัราชภัฏเลย  

2551 
 

2541 
2538 

28 นายเลเกีย เขียวดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2562 
2555 
2546 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

29 นายวชิระ พิมพ์ทอง  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวทิยา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552 
2549 

30 นายวชิระ  วิชชุวรนนัท ์ รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี 

2550 
2532 
2528 

31 นายวิวฒัน์ ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัรังสิต  

2561 
2555 
2550 

32 นายศรวัส ศิร ิ อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556 
2251 

33 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550 
2546 

34 นายสมชัย วงษ์นายะ  รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534 
2523 

 
2519 

35 นางสาวสุณี บุญพทิักษ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชา
พัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554 
 

2534 
2527 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

36 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2555 
 

2536 
2530 

37 นางอังสุรีย์  พนัธ์แก้ว  
  
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2557 
2544 
2541 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู ระยะเวลา 1 ปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
  ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
  ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
  พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 
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2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

  2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

  3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน
และสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วน 
  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
  สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
6.3 จัดกจิกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 

  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง  
4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 3  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษาท่ี 4 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าคุรุนิพนธ ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัธ์
การเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
   5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย   
  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  ไม่นับหน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ  
     5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างานโครงงานหรือวิจัย  

 5.6 กระบวนการประเมินผล   
  5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า
วิชา/อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจน

ของผู้น า  โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้า
หาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ด าเนนิชีวติโดย
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวนิัย  การตรง
ต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และ
แสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  และ
ความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลยั / ชุมชน 
   1.5 เน้นเร่ืองการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
น าความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏบิัติ
ประเมินจากผลงานและการปฏบิัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
และ น าข้อสรุปมาใชป้ระโยชนไ์ด้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏบิัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 



46 
 

                                                                                                                      

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผูต้ามที่ดี มี
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได ้
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผูน้ าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้ารว่ม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบง่หน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   คน้ควา้
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคญั และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นควา้องค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจากแหลง่ข้อมูล
ต่าง ๆ  ให้นักศึกษาน าเสนอหนา้ชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม 

               

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                



49 
 

                                                                                                                      

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน 

               

4001003 การอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตร์กับการตัดสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชวีิตในประจ าวนั                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู 
มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ทั้งด้านวิชาการและวชิาชีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เปน็แบบอย่างทีด่แีก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสทิธิ
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางคา่นยิม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความรูส้กึของ
ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) โดยแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผดิชอบในการ
ท างานกลุ่มและเสนอประเดน็
เก่ียวกับสถานการณ์ตา่งๆ ทีผู่้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชวีิตและ
การประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นการ
วิเคราะห์ เสนอและอภิปราย
เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หา
แนวทางแกไ้ขโดยเนน้กระบวนการ
ประชาธิปไตย การรับฟงัและการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมนิตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระดา้นวชิาชีพของ
ครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยา
บรรณ จิตวิญญาณครู ปรชัญาความ
เป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวทิยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวจิัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การ
สอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และ
มี ความรู้ในการประยุกต์ใช ้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิเคราะห์งานเขียนเพื่อให้
เห็นความแตกต่างและสอดคล้อง
ด้านวฒันธรรมจากการแปลวรรณดี 
ร้อยแก้วและ ร้อยกรอง ท า
โครงงานเพื่อสร้างนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและจัด
นิทรรศการณ์แสดงงานเขียน 
วรรณกรรมของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- แบบประเมนิโครงงาน 
- แบบประเมนิผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทีส่อน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา ผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหา
สาระดา้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรูข้องแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกตา่ง ทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
น าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพฒันาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยนื และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาตน พฒันา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชมุชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทนักับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทลั
เทคโนโลยีขา้มแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด 
ค้นหา วิเคราะห์และอภิปรายตาม
ประเด็นที่ก าหนดในบทเรียนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก 
โดยเนินกระบวนการกลุ่มส่งเสรมิให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
การด าเนินงาน โดยศึกษาและ
ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานวชิาการที่เก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการสรา้งนวัตกรรมที่

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- แบบประเมนิโครงงาน 
- แบบประเมนิผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ 
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ คา่นิยม แนวคิด นโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค ์
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรูจ้าก
การท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสงัคม 

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ ์
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็น
ทีม เป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผูป้กครองและ
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกลา้หาญ
ทางจริยธรรมสามารถชี้น าและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยา่ง
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเปน็กลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมนิตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสงัคม 
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการ
น าเสนอด้วยรปูแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การ
จัดการและสบืค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและสง่ข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดลุยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเปน็กลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อประยุกต์ใชใ้น
การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชัน้เรียน

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
การสอนแบบจลุภาค 
(Microteaching) โดยเนน้การ

- แบบประเมนิแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมนิพฤติกรรมรายบคุคล
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมนิทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพื้นที ่
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร
จัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพฒันา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัด
ทางกาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดกการการเผชญิ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเปน็ โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนา ด้วยความความซื่อสัตยส์ุจริต
มีวินัยและรบัผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญทีสุ่ด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ

ประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่พัฒนา
ผู้เรียนและออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัตงิานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการสอนผ่านการสงัเกตการ
สอนและการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 
 

- แบบประเมนิการด าเนนิการสอน
จากโรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบคุคล
ในชุมชนทุกฝา่ย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพฒันาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่น
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน
และตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

   กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวทิยาการการจดัการ 
              เรียนรู ้                         

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ 
              การเรียนรู ้                         

1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          
1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ 
              เรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
              มืออาชีพ  

                        

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
              การพัฒาชุมชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 1                         

1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 2                          
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 3                         

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         

 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1002101 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2                          
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                          

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                          
1014101 คุรุนิพนธ์                         
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วิชาเอก 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1241101 ทฤษฎีดนตรไีทย                          
1241102 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก                         
1241103 ทักษะดนตรสี าหรับครดูนตรีศึกษา                         
1241104 ประวัตดินตรตีะวันตกและดนตรไีทย                         
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา                         
1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา                         
1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครดูนตรี
ศึกษา 

                        

1243108 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา                         

1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครดูนตร ี                         

1243110 การวิจัยทางดนตรีศึกษา                         

1243111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา                         

1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตร ี                         

1244114 อาศรมดนตรีศึกษา                         

1241113 คอมพิวเตอรด์นตรีขั้นพื้นฐาน                         

1242201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย                         

1242202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย                         
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1242203 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลง
ไทย 

                        

1242215 ทักษะการรวมวงดนตรไีทย                         

1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย                         

1242204 การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                        

1241301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1                         

1241302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2                         

1242301 ทักษะเครื่องดีดไทย 3                         

1242302 ทักษะเครื่องดีดไทย 4                         

1243301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5                         

1241303 ทักษะเครื่องสไีทย 1                         

1241304 ทักษะเครื่องสไีทย 2                         

1242303 ทักษะเครื่องสไีทย 3                         

1242304 ทักษะเครื่องสไีทย 4                         

1243303 ทักษะเครื่องสไีทย 5                         

1241305 ทักษะเครื่องตไีทย 1                         

1241306 ทักษะเครื่องตไีทย 2                         

1242305 ทักษะเครื่องตไีทย 3                         
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1242306 ทักษะเครื่องตไีทย 4                         

1243305 ทักษะเครื่องตไีทย 5                         

1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1                         

1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2                         

1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3                         

1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4                         

1243307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5                         

1241309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1                         

1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2                         

1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3                         

1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4                         

1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5                         

1241325 ทักษะขิมไทย 1                         

1241326 ทักษะขิมไทย 2                         

1242325 ทักษะขิมไทย 3                         

1242326 ทักษะขิมไทย 4                         

1243325 ทักษะขิมไทย 5                         

1242127 การสอนทฤษฏีดนตรตีะวันตก 1                         

1242128 การสอนทฤษฏีดนตรตีะวันตก 2                         
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1242129 การสอนประวัตดินตรตีะวันตก                         

1242130 ทักษะการรวมวงดนตรตีะวันตก                         

1242131 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก                         

1242132 การสอนขับร้องประสานเสียง                         

1241317 ทักษะกีตาร์ 1                         

1241318 ทักษะกีตาร์ 2                         

1242317 ทักษะกีตาร์ 3                         

1242318 ทักษะกีตาร์ 4                         

1243317 ทักษะกีตาร์ 5                         

1241319 ทักษะคีย์บอร์ด 1                         

1241320 ทักษะคีย์บอร์ด 2                         

1242319 ทักษะคีย์บอร์ด 3                         

1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4                         

1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5                         

1241315 ทักษะเครื่องสายสากล 1                         

1241316 ทักษะเครื่องสายสากล 2                         

1242315 ทักษะเครื่องสายสากล 3                         

1242316 ทักษะเครื่องสายสากล 4                         

1243315 ทักษะเครื่องสายสากล 5                         
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1241323 ทักษะเครื่องกระทบ 1                         

1241324 ทักษะเครื่องกระทบ 2                         

1242323 ทักษะเครื่องกระทบ 3                         

1242324 ทักษะเครื่องกระทบ 4                         

1243323 ทักษะเครื่องกระทบ 5                         

12413113 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1                         

1241314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2                         

1242313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3                         

1242314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4                         

1243313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5                         

1241311 ทักษะเครื่องลมไม้ 1                         

1241312 ทักษะเครื่องลมไม้ 2                         

1242311 ทักษะเครื่องลมไม้ 3                         

1242312 ทักษะเครื่องลมไม้ 4                         

1243311 ทักษะเครื่องลมไม้ 5                         

1241321 ทักษะขับร้องสากล 1                         

1241322 ทักษะขับร้องสากล 2                         

1241321 ทักษะขับร้องสากล 3                         

1242322 ทักษะขับร้องสากล 4                         
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

1243321 ทักษะขับร้องสากล 5                         

1241121 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ ่                         

1241122 การสอนทักษะคยี์บอรด์                         

1241123 การสอนทักษะกีตาร ์                         

1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล                         

1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง                         

1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม ้                         
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
   ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ  
   ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง 
   น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด 
   วิธีหนึ่ง หรือหลายวธิี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
      ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
     รายวชิา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
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      เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการ 
      ประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
     ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตร 
2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอน
ของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข การเตรียม
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพครู 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
 ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ 
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เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามท่ีก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ความรู้
ตามกรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงและ 

4.1.2 มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีทีผู่้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การสอน
ตั้งแต ่3 ปีขึ้นไปและ 

4.1.3 ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ 

ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
4.1.4 มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การ
สอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
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หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต 
ร่วมกันวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีการก ากับ
ติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือ
ศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและ
กิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
 คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพคร ูการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

วิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและการ

แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
เพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสตูร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ.2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม 
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จ านวนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
และดุลยพินิจของอธิการบดี และไม่มกีารเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย การ
ทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จ าแนก
ตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60:40 รายวิชาปฏิบัติ 
70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ า
ทุกปี ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 

3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น 
โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 

5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรซึ่ง
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน
โดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมี
คุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
ร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา(School 
Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 

6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ 
นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพื่อหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจากงบประมาณ
ค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1. 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

X x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

X x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X x x x x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X x x x x 

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50% ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึงผลลัพธ์ภาย
หลักจากการพัฒนานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้น
หลักสูตรประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึกประกอบการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศและผู้บริหาร
สถานศึกษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษามีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตถึงความพึง
พอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพ่ือเชื่อมโยงมายังการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน

และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
   
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for 
communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค า3ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง 
     
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
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1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
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3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
   
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
     
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
    
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 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 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ 
และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
    
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
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2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King Wisdom for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
  
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพ่ือพัฒนา

ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
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1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและข้ันตอน
ของก า ร ออกก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อสุ ขภ า พ  ก า รออกก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ พัฒนาส มร รถภ าพ  ท า ง ก ายด้ า น 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1102101 คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
  Ethics and Spirituality for Professional Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5) 
     Psychology for Learning      

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เ กี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Research and Development in Innovation and Learning   

    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
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1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai Language for Teachers     

    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
1102101 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 
 
1022102   การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      3(2-2-5) 
      Learning management in the  21st Century     

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนและบรรยากาศในการจัดการ 
เรียนรู้ คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนและครู ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการฝึกทักษะและ
ความคิดข้ันสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มี
ความรู้ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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1022103  ปรัชญาการศึกษา       3(2-2-5) 
     Philosophy of Education        

    ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการจัด
การศึกษา วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก ปัญหา แนวโน้มทางการศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรัชญาการศึกษาไทยและการศึกษาโลกสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาทางการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
 
1062001  กฎหมายทางการศึกษา         3(2-2-5) 
     Educational Law           

                ศึกษาพ้ืนฐานหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาของไทย ระเบียบปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูของสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎข้อบังคับคุรุสภาและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
 
1062002    การบริหารจัดการในสถานศึกษา       3(2-2-5) 
      Educational institute Management       

                ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  หลักและทฤษฎีในการบริหาร การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดต่อสื่อสาร  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร 
การบริหารจัดการชั้นเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสถานศึกษา  นวัตกรรมทางการศึกษา การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน ตลอดจนกระบวนการทางการบริหารต่าง ๆของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
1052102    การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา      3(2-2-5) 
                School Psychology and Guidance Services          
                ศึกษาความหมาย หลักการ กระบวนการเทคนิคและเครื่องมือในการให้บริการทางจิตวิทยา และการ
แนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย 
จนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ จรรยาบรรณนักแนะแนว การติดตาม
และประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 
 
1052103    จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว      3(2-2-5) 
                 Psychology of Personality and Adjustment      

     ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่ส าคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  การป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม 
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1032102   การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  3(2-2-5) 
               Digital Technology for Learning Environment Management   
    ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การออกแบบเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมทางการเรียน การออกแบบกระบวนการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบการเรียนในยุคดิจิทัล การเลือกใช้และการออกแบบ
สภาพแวดล้อมของการเรียนออนไลน์ การประยุกต์การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
 

2.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(45) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 1     
  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี  (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์
ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือ 
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1004103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
  Internship 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง หรือไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 2 วันต่อภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(270) 
  Internship 2   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี 
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1) วิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Music Theory 

เสียงในดนตรีไทย ท านอง จังหวะ รูปแบบและประเภทเพลงไทย เครื่องดนตรี วงดนตรี ศัพท์
สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 
1241102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก        3(3-0-6) 
  Western Music Theory 

หลักการสอนทฤษฎีดนตรีขั้นเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของโน้ต  บันไดเสียง  กุญแจ
เสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง  และศัพท์เฉพาะทางดนตรี   
 
1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 
   Musical Skills for Music Education Teacher 

หลักการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของโน้ต  บันได
เสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทางดนตรี ผ่านการเรียนโดยลงมือ
ปฏิบัติจริง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อมีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีดนตรีตะวันตกเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้
กับการสอน 
 
1241104 ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก      3(2-2-5) 

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ คีตกวีไทยและตะวันตกพอสังเขป เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 
1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา        3(2-2-5) 

Principles of Teaching in Music Education 
   ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของดนตรีศึกษา หลักการและทฤษฎีทางดนตรี
ศึกษา องคป์ระกอบของหลักสูตรดนตรีศึกษา ขั้นตอนการสอนดนตรีเบื้องต้น แสดงออกถึงบุคลิกภาพความเป็นครู
ดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูดนตรี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า และการมีส่วน
ร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจล าดับขั้นตอนหลักการสอนดนตรีศึกษา และฝึกประสบการณ์สอนดนตรีใน
สถานการณ์จ าลองได้ 
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1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 
Preparation of Teaching in Music Education 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทาง

ดนตรีทางดนตรีเบื้องต้น  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าใจการวัดและประเมินผลจิตวิทยาการ
สอนดนตรีเบื้องต้น การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง หลั กการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 
แผนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
1243107 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 

Band Management for Music Education Teacher 
หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุคลากรในวงดนตรี การจัดการงบประมาณส าหรับวง

ดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตรี หลักการจัดการวงดนตรีส าหรับงานพิธี และการแสดงต่างๆ หลักการ
ปรับวง การควบคุม อ านวยเพลง ส าหรับวงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการในการจัดวงและ
ประเภทวงดนตรีแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสามารถควบคุมวงดนตรีในแต่ละประเภทได้ 
 
1243108 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา        3(2-2-5) 
   Strategies of Teaching in Music Education  

หลักการบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับครูดนตรี การ
ควบคุมชั้นเรียน  เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุคปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้แบบลง
มือกระท า (Active Learning) และมีส่วนร่วม เพื่อสามารถฝึกปฏิบัติการทดลองสอนดนตรีในสถานศึกษาบูรณา
การออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได้ 
 
1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี     3(2-2-5) 
   English  for  Music  Teachers 
   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาทั้งด้าน การเรียนการสอน การจัดการชั้น
เรียน การวิจัยและอ่ืนๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึก
ทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม โดยการน าเสนอด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพ่ือประเมินระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
1243110 การวิจัยทางดนตรีศึกษา        3(2-2-5) 

Research in Music Education 
หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยการออกแบบการวิจัย เครื่องมือ

การวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอรายงานการวิจัย โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน ฝึกเขียน
โครงร่างงานวิจัย และจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีศึกษา 
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1243111 สัมมนาทางดนตรีศึกษา         3(2-2-5) 

Seminar in Music Education 
วิธีการ ล าดับขั้นตอนการสัมมนาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาทางดนตรีศึกษา ความนิยมและ

แนวโน้มด้านดนตรีศึกษาในประเทศไทย และระดับนานาชาติ การบริการองค์ประกอบต่าง ๆ ในด้าน เนื้อหา 
บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ ความเหมาะสมของวันเวลาและงบประมาณ ผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุปผลงานและน าเสนอผลเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาชุมชน 
 
1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี         3(2-2-5) 

Music Presentation 
รู้วิธีการหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบการท างาน การวางแผนงาน แนวทางการบริ

หารจัดการความเสี่ยงต่างๆในการด าเนินงาน ตัวอย่างกรณีศึกษาในการแก้ปัญหาการด าเนินการน าเสนอ
ผลงาน  สามารถน าเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน น าเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ/
อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
 
1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
   Introduction to Music Computer 
   ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 
 
1244114 อาศรมดนตรีศึกษา      1(0-2-1) 

Specific Study in Music Education 
   แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากผลสะท้อนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือกจาก การพัฒนาทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูง 
การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษาขั้นสูง สามารถวางแผนอนาคตของตนเองหลังส าเร็จการศึกษาโดยเลือก
จาก แนวทางการสอบคัดเลือกต่างๆ แนวทางการศึกษาต่อ การศึกษาธุรกิจดนตรี และแนวทางการสร้างอาชีพอ่ืนๆ 
 

2) วิชาเอกเลือก  
ดนตรีไทย 

  (1) บังคับเลือก 
1241201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย          3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Rhythm 
รู้และเข้าใจจังหวะที่ส าคัญของดนตรีไทย ได้แก่ จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับ จังหวะไม้กลอง เครื่อง

ประกอบจังหวะต่างๆ บทบาทวิธีการและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทยประเภทต่างๆ น าความรู้
ด้านจังหวะในดนตรีไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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1241202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย      3(2-2-5) 
Teaching Thai Classical Music History and Theory 
การใช้สื่อและสามารถจัดการการสอนที่เกี่ยวข้องกับประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย โดยมีความรู้

และเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียง ส าเนียงภาษาต่างๆ 
จังหวะหน้าทับ ท านองหลักและการแปรท านอง การประสานเสียง พื้นผิว รูปแบบโครงสร้างของบทเพลงประเภท
ต่างๆ การแบ่งสัดส่วนของบทเพลงตามหลักดนตรีไทย  
 
1242203 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย      3(2-2-5) 

Teaching Thai Classical Music Analysis and Composition 
หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อน จับ ตัว องค์ 

จังหวะหน้าทับ ทางในการบรรเลง ภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากท านองเพลงประเภท
ต่างๆ สามารถสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง 
 
1242215 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย      1(0-2-1) 

Thai Classical Music Ensemble 
สามารถเปรียบเทียบรูปแบบขนบการบรรเลงได้อย่างถูกต้องและเตรียมการสอนดนตรีเพ่ือเป็น

ผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยรู้และเข้าใจลักษณะขนบการบรรเลงของประเภทเพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลง
เรื่องและเพลงอื่นๆ ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เก่ียวข้อง ใช้ทักษะเครื่องเอกและทักษะการรวมวงดนตรีที่ดี   
 
1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย      2(1-2-3) 

Teaching Thai Classical Music Ensemble 
สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงในชั้นเรียนได้ โดยรู้และเข้าใจการออกแบบ

การเรียนรู้ทางดนตรีไทย ลักษณะขนบการบรรเลงของประเภทเพลงเสภา เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม ศัพท์สังคีตและ
วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การแปรท านองที่ซับซ้อนขึ้น ปฏิบัติเพลงเสภา เพลงพิธีกรรมและเพลงอ่ืนๆ มีทักษะการรวม
วง  
1242204 การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
  Thai Singing in Basic Performance Pedagogy 
  การขับร้องเพลงไทยที่สามารถใช้สอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและเพลงอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 
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  (2) เลือกทักษะเครื่องมือเอก 
1241301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1         2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับเครื่องดีด
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 
1241302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 1 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึก
โน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้
 
1242301   ทักษะเครื่องดีดไทย 3       2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :  MUED142  ทักษะเครื่องดีดไทย 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
12342302   ทักษะเครื่องดีดไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Flicked Musical Instrument Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
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1243301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5      2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 4 
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ

เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได ้
 
1241303 ทักษะเครื่องสีไทย 1       2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพ้ืนฐาน บทเพลงพ้ืนฐานส าหรับเครื่องสีไทยประเภท
เพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืนๆ มี บุคลิกภาพท่ีดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติติได้ 
 
1241304 ทักษะเครื่องสีไทย 2        2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 1   

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่ องสีไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้
 
1242303 ทักษะเครื่องสีไทย 3      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
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1242304 ทักษะเครื่องสีไทย 4      2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 3 
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ

เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจ
ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการ
สอนทักษะดนตรีได ้

 
1243303 ทักษะเครื่องสีไทย 5      2(0-4-2) 

Thai String Instrument Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 4 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจ
ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการ
สอนทักษะดนตรีได ้
 
1241305   ทักษะเครื่องตีไทย 1          2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับเครื่องตีไทย
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และ
เข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 
1241306   ทักษะเครื่องตีไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 1   

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้
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1242305   ทักษะเครื่องตีไทย 3      2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องตีไทย 2 
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ

เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1242306 ทักษะเครื่องตีไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย 
รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1243305 ทักษะเครื่องตีไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 4 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย 
รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพ้ืนฐาน โดยฝึกบทเพลงกลุ่มพ้ืนฐานส าหรับเครื่อง
เป่าประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น  และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
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1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2          2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 1   
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ

เครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึ ก
โน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้
 
1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้
และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรีได้ 

 
1243307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5      2(0-4-2) 

Thai Wind Instrument Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
เครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้
และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรีได้ 
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1241309   ทักษะขับร้องเพลงไทย 1       2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การปฏิบัติเครื่องขับร้องไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับการขับร้องไทยประเภท

เพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการขับร้อง รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ตขับร้อง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

     
1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2          2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
การขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับการขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 
1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
ขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องขับร้องเพลงไทย รู้และ
เข้าใจการบันทึกโน้ต ขนบการร้องเพลงไทย ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการ
สอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4      2(0-4-2) 

Thai Vocal Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ
ขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขับร้อง
เพลงไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้ การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
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1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5      2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับ

ขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขับร้อง
เพลงไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
1241325   ทักษะขิมไทย 1       2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การปฏิบัติขิมไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานส าหรับขิมไทยประเภทเพลง 2 ชั้น และเพลง
อ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

 
1241326 ทักษะขิมไทย 2        2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขิมไทย 1 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย 
ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 
1242325   ทักษะขิมไทย 3        2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขิมไทย 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย 
ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการ
สอนทักษะดนตรีได ้
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1242326   ทักษะขิมไทย 4       2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะขิมไทย 3 
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย 

ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอน
การสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี
ได ้
 
1243325 ทักษะขิมไทย 5       2(0-4-2) 

Thai Dulcimer Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะขิมไทย 4 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย 
ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ ยวข้อง ล าดับขั้นตอน
การสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี
ได ้
 

(3) เลือกทักษะเครื่องมือโท    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1241121    การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่      2(1-2-3) 

Thai Large Circular Gong Pedagogy 
ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน ระบบระเบียบ มารยาท

ในการบรรเลง การเตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 1 
 
1241122  การสอนทักษะคีย์บอร์ด      2(1-2-3) 

Keyboard Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องคีย์บอร์ด การวางมือการฝึกเบื้องต้น 

แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้น
เรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้
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1241123   การสอนทักษะกีตาร์      2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลกีตาร์ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและ

บทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้ นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้

 
1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล     2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องสายสากล การวางมือการฝึกเบื้องต้น การหายใจ แบบฝึกหัดและ

บทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้

 
1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม ้     2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมไม้ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ 

การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ 

 
1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง    2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง การวางมือการฝึกเบื้องต้น การหายใจ แบบฝึกหัด

และบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้
 

ดนตรีสากล 
  (1) บังคับเลือก     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1242127 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1         3(2-2-5)    

Teaching Western Music Theory 1 
คอร์ด 3 เสียง (Triad), การพลิกกลับของคอร์ด (Inversion), โมด (Modes), จุดพักของเพลง 

(cadence), การเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord  Progression) และการใช้คอร์ดในรูปพ้ืนต้น โน้ตนอกคอร์ด (Non 
Chord Tone)  การประสานเสียง 4 แนว ที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้
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1242128 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2       3(2-2-5)    
Teaching Western Music Theory 2 

  วิชาบังคับก่อน :       ทฤษฎีดนตรีสากล 1                              
หลักการและทฤษฎีประสานเสียง การประสานเสียง 4 แนว  คอร์ดทบ 7 (7th Chord)   ทบ 9 

(9th Chord)  หรือมากกว่า  การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างในเพลง (Modulation) โน้ตนอกคอร์ด (Non Chord 
Tone)   การใช้คอร์ดยืม (Borrow chord) การใช้โครมาติกคอร์ด (Chromatic chord) แบบต่าง ๆ  การเขียน
และวิเคราะห์ท านองที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพ่ือให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 
 
1242129    การสอนประวัติดนตรีตะวันตก     3(2-2-5) 

Teaching Western Music History 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคศตวรรษท่ี 20  ดนตรี
ร่วมสมัย  รูปแบบบทประพันธ์ เครื่องดนตรี คีตกวีและผลงานที่ส าคัญที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการ
สอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
 
1242130 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก     1(0-2-1) 

Western Music Ensemble 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 ฝึกปฏิบัติรวมวงท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้และเข้าใจรูปแบบลักษณะการบรรเลงของเครื่องมือ
เอก ศัพท์สังคีตและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เข้าใจการบันทึกโน้ตและหลักการบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม มีทักษะ
เครื่องเอกและการรวมวงดนตรีที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถ
เตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
1242131    การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก     2(1-2-3) 

Teaching Western Music Ensemble 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การควบคุมวงดนตรีสากล ลักษณะการบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อน หลักการวิเคราะห์เพลง
เบื้องต้น การบันทึกโน้ต มีทักษะการรวมวงที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สามารถเตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ 
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1242132 การสอนขับร้องประสานเสียง     2(1-2-3) 
Chorus Vocal Pedagogy 
การสอนหาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง สอนจัดกลุ่มตามพิสัย สอนฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึก

ออกสียงจากต าแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ สอนฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน ย้ายเสียงขึ้น
และลงใช้บทเพลงที่เป็น 4 แนวในการร้อง 
 

(2) เลือกทักษะเครื่องมือเอก    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1241317 ทักษะกีตาร์ 1       2(0-4-2) 

Guitar Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการบรรเลงกีตาร์ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้น
พ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจ
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
 
1241318 ทักษะกีตาร์ 2        2(0-4-2) 

Guitar Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 1 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก 
บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242317    ทักษะกีตาร์ 3       2(0-4-2) 

Guitar Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะกีตาร์ 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึก
ไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอน 
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1242318  ทักษะกีตาร์ 4       2(0-4-2) 
Guitar Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 3 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึก

ไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1243317 ทักษะกีตาร์ 5       2(0-4-2) 

Guitar Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 4 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึก
ไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1241319     ทักษะคีย์บอร์ด 1       2(0-4-2) 

Keyboard Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการ
ปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
 
1241320  ทักษะคีย์บอร์ด 2         2(0-4-2) 

Keyboard Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะคีย์บอร์ด 1 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก 
บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
  



110 
 

                                                                                                                      

1242319  ทักษะคีย์บอร์ด 3          2(0-4-2) 
Keyboard Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะคีย์บอร์ด 2 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก 

ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอน 
 
1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4          2(0-4-2) 

Keyboard Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะคีย์บอร์ด 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก 
ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอน
และสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5          2(0-4-2) 

Keyboard Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะคีย์บอร์ด 4 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก 
ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอน
และสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1241315     ทักษะเครื่องสายสากล 1        2(0-4-2) 

String Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการ
ปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
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1241316   ทักษะเครื่องสายสากล 2      2(0-4-2) 
String Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 1 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  

หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้โบว์ การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242315  ทักษะเครื่องสายสากล 3      2(0-4-2) 

String Instrument Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้โบว์หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
 
1242316    ทักษะเครื่องสายสากล 4      2(0-4-2) 

String Instrument Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องสายสากล 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการ
สอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1243315 ทักษะเครื่องสายสากล 5      2(0-4-2) 

String Instrument Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 4 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้โบว์หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
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1241323     ทักษะเครื่องกระทบ 1       2(0-4-2) 
Percussion Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
รู้พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องกระทบต่างๆ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและ

แบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ แบบฝึกSingle Stroke, 
Double Stroke และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพใน
การปฏิบัติเครื่องกระทบ 
 
1241324     ทักษะเครื่องกระทบ 2      2(0-4-2) 

Percussion Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องกระทบ 1 

พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 1 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การฝึกแบบฝึก  Single Paradiddle , Double 
Paradiddle , หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242323     ทักษะเครื่องกระทบ 3      2(0-4-2) 

Percussion Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องกระทบ 2 

พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 2 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้
แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
 
1242324   ทักษะเครื่องกระทบ 4      2(0-4-2) 

Percussion Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะเครื่องกระทบ 3 

พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 3 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การบรรเลงเครื่อง
กระทบประเภทต่างๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรม
การสอนทักษะดนตรี 
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1243323 ทักษะเครื่องกระทบ 5      2(0-4-2) 
Percussion Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะเครื่องกระทบ 4 
พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 4 ปฏิบัติ

แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การบรรเลงเครื่อง
กระทบประเภทต่างๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรม
การสอนทักษะดนตรี 
 
1241313    ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคข้ันพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และ
การปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรี 
 
1241314 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2        2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242313    ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด 
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
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1242314    ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4     2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัด

หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เก่ียวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

 
1243313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5     2(0-4-2) 

Brass Instrument Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เก่ียวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1241311 ทักษะเครื่องลมไม้ 1      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการ
ปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
 
1241312 ทักษะเครื่องลมไม้ 2      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมไม้ 1 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบท
ฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะส าคัญทางดนตรีที่เก่ียวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้
แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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1242311     ทักษะเครื่องลมไม้ 3      2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมไม้ 2 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท

ฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
 
1242312   ทักษะเครื่องลมไม้ 4      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องลมไม้ 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบท
ฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครัง้ รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

 
1243311 ทักษะเครื่องลมไม้ 5      2(0-4-2) 

Woodwind Instrument Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องลมไม้ 4 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบท
ฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1241321    ทักษะขับร้องสากล 1      2(0-4-2) 

Vocal Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รู้พื้นฐานการขับร้องเพลง การหายใจ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและ
แบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ 
รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสียง แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการขับร้องเพลง 
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1241322    ทักษะขับร้องสากล 2        2(0-4-2) 
Vocal Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะขับร้องสากล 1 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือ

บทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 
มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242321   ทักษะขับร้องสากล 3       2(0-4-2) 

Vocal Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขับร้องสากล 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
1242322    ทักษะขับร้องสากล 4      2(0-4-2) 

Vocal Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะขับร้องสากล 3 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
 
1243321 ทักษะขับร้องสากล 5      2(0-4-2) 

Vocal Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะขับร้องสากล 4 
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
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  (3) เลือกทักษะเครื่องมือโท     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1241121   การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่      2(1-2-3) 

Thai Large Circular Gong Pedagogy 
ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน ระบบระเบียบ มารยาท

ในการบรรเลง การเตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 1 
 
1241122   การสอนทักษะคีย์บอร์ด      2(1-2-3) 

Keyboard Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องคีย์บอร์ด การวางมือการฝึกเบื้องต้น 

แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้น
เรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
1241123   การสอนทักษะกีตาร์      2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลกีตาร์ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและ

บทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้

 
1241124 การสอนทักษะเครื่องสายสากล     2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องสายสากล การวางมือการฝึกเบื้องต้น การหายใจ แบบฝึกหัดและ

บทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้

 
1241126 การสอนทักษะเครื่องลมไม ้     2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมไม้ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ 

การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ 

 
1241125 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง    2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง การวางมือการฝึกเบื้องต้น การหายใจ แบบฝึกหัด

และบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได ้
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย      :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  โปรแกรมวิชาดนตรีศกึษา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Music Education 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย)        :  ครุศาสตรบณัฑิต (ดนตรีศึกษา) 
 ช่ือย่อ  (ไทย)        :  ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Education (Music Education) 
 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)    :  B.Ed.  (Music Education) 
 

ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย      :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Music Education 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย)     :  ครุศาสตรบณัฑิต (ดนตรีศึกษา) 
 ช่ือย่อ  (ไทย)        :  ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Education (Music Education) 
 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)    :  B.Ed.  (Music Education) 
 

 
เปลี่ยนช่ือหลักสูตร
ภาษาไทยจาก 
“โปรแกรม” เป็น 
“สาขา” 

ปรัชญาของหลักสูตร 
           มุ่งผลิตและพัฒนาบณัฑติให้เป็นครดูนตรมีืออาชีพ สามารถนาความรู้
และทักษะในด้านวิชาชีพไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาต ิ

ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสตูรที่

จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน  พัฒนางานและพัฒนาระบบการท างาน โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค ความถูกต้อง ความชอบธรรม มุ่งผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูก าหนดและข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพื่อ
มุ่งให้การผลิตบณัฑิตมีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษา

 
-ปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี 2558 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล  

 
วัตถุประสงค์  
                 1) เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรูค้วามสามารถทางด้านดนตรีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
                 2) เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความคดิสร้างสรรค์ และทักษะความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี  
                 3)เพื่อผลติบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญในการถ่ายทอดและการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ  
                 4) เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
                 5) เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรอบรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และนาไปประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งบูรณาการในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีได้  
                 6)เพื่อผลติบัณฑิตให้มีภาวะผู้นา มีจติอาสา ความรับผิดชอบและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได 

วัตถุประสงค์  
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์
ทั่วไปในการผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปญัหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดนตรีและ
ทักษะด้านดนตรีเป็นอย่างด ี
3. มีความรัก ศรัทธา ภมูิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความเมตตา กรณุา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด ี
7. มีความใฝ่รู้ ใฝเ่รียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างดี และสามารถใช้สือ่เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลติสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไ้ด้เป็นอยา่งดี 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5)
 Language and Culture for teacher 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขยีนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของ
คนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                           3(2-2-5) 
   English for Teachers 
              การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณต์่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอนในห้องเรียนและการจัดการใน
ช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอยา่งถูกต้อง 

 - ตัดรายวิชาทิ้ง 
 

 1022101  หลักสตูรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
 ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
                Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและ
สามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Principle of Learning Management and Classroom Management 

             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              3(2-2-5)  
             Innovation and Education Information Technology 
 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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 1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning     
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1043001การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                 3(2-2-5)  
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การ
เรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถ
วัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation      
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
    Research and Development forLearningInnovation  

   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ ใ ช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู   3(3-0-6)  
Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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1043002การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 
  Educational Quality Assurance  

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กาจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  1(90)  
Practicum  1 
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ันเรียนตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 
 

1002101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 1  1(45) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1  
สรุปคณุลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและตอ่วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครปูระจ า
ช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทลั  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรยีนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศกึษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ว่าด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  1(90)  
Practicum  2 

การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอน
ภาคปฏิบตัิและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครมูือ
อาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อจดุประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 

1003102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 2   1(45) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2   
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคณุธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลีย้งโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแตล่ะระดับ บริหารจัดการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีน ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครมูืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ว่าด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
 

1012002การจัดการค่ายวิชาการ                2(1-2-3)   
Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจดัค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ-
ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดคา่ยและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

 - ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วน
ซ้ าซ้อนกับรายวิชา
โครงงานและกจิกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร ์
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1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจดัการเรียนรู้      2(1-2-3) 
              Skills and Techniques of Learning Management  
ความหมาย ขอบข่ายความส าคัญของทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                              2(1-2-3) 
Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดบับุคคล  ระดับ
องค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรยีนรู้ การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาในบรบิทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษา
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)  
Medias Texts Construction  
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการ
สร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา     2(1-2-3) 
 Statistics for Data Analysis in Education   
หลักการระเบยีบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิตภิาคบรรยาย สถิตอิ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทาง
การศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

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

ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและจรรยาบรรณของ
ครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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บริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จดุมุ่งหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท า
โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 

 Psychology for Learning        
ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยกุต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสรมิพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อใหส้ามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็น
ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                           2(2-0-4)  
Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน 
และการออกแบบสากล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

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

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Communicative Thai  for Teachers   

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

 ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง เพื่อการ
สื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน
ให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรบั ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจดัการเรียนรู้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 

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

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  1(0-2-1) 
 Communicative  English for Teachers 1  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในสถานการณ์ต่างๆ 

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  1(0-2-1) 
 Communicative English Language for Teachers 2  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจดัการในช้ันเรยีน 

 

1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 

 

1024001 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                 2(2-0-4) 
 Chinese Language for Communication of Teachers 

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรยีนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                      2(1-2-3)  
             Computers for Education 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

 

1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
Internship 1  

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหวา่งฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพการ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(270) 
 Internship 1       
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศกึษา
ที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
Internship 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
ระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  
 

1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2   6(270)  
 Internship 2       
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีผู่้เรียนมีความสุขเกดิการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

 1102101 คุณธรรม จริยธรรม  และความเปน็ครูมอือาชพี  3(2-2-5) 
Ethics for Professional Teachers 

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียน
และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1102101การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
EducationalQuality Assurance and Community Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ
ออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวชิาเอก 
1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย     3(3-0-6) 
  Thai Music Theory 
                        หลักของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของดนตรไีทย เครื่องดนตรี วิธีการ
บรรเลงและหน้าท่ีในการบรรเลง ความสาคญัของวงดนตรไีทยประเภทต่าง ๆ
ประเภทของวงดนตรีไทยประเภทของเพลงไทย บทเพลงประเภทต่างๆและการ ขับ
ร้องเพลงไทย 

1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย     3(3-0-6) 
  Thai Music Theory 
 
        เสียงในดนตรไีทย ท านอง จังหวะ รูปแบบและประเภทเพลงไทย เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ศัพท์สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

- ไม่มี - 

1241102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก     3(3-0-6) 
  Western Music Theory 
        หลักการสอนทฤษฎีดนตรีขั้นเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ช่ือโน้ต  ค่าของโน้ต  
บันไดเสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง  และศัพท์เฉพาะ
ทางดนตรี   
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี - 

1241103 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา   3(2-2-5) 
   Musical Skills for Music Education Teacher 
        หลักการสอนทฤษฎีดนตรสีากลเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ช่ือโน้ต  ค่าของ
โน้ต  บันไดเสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสยีง และศัพท์
เฉพาะทางดนตรี ผ่านการเรยีนโดยลงมือปฏิบตัิจริง และเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพื่อมีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีดนตรีตะวันตกเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้กับ
การสอน 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี - 

1241104 ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก   3(2-2-5) 
        ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ คีตกวีไทยและ
ตะวันตกพอสังเขป เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1243101 หลักการและวิธกีารสอนดนตรีศกึษา    3(2-2-5) 
Principles of Teaching in Music Education 

                       หลักการและวิธีการสอนดนตรี แนวคิดและหลกัการสอนดนตรี
ของนักศึกษาทางดนตรีการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและการเรยีนการสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

1241105 หลักการสอนดนตรีศึกษา     3(2-2-5) 
Principles of Teaching in Music Education 

        ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของดนตรีศึกษา หลักการ
และทฤษฎีทางดนตรีศึกษา องค์ประกอบของหลักสตูรดนตรีศึกษา ขั้นตอนการ
สอนดนตรีเบื้องต้น แสดงออกถึงบุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การสร้างแรง
บันดาลใจในการเป็นครดูนตรี ผ่านการจัดการเรยีนรู้แบบลงมือกระท า และการมี
ส่วนร่วมกันในช้ันเรยีนเพื่อให้รู้และเข้าใจล าดับขั้นตอนหลักการสอนดนตรีศึกษา 
และฝึกประสบการณส์อนดนตรีในสถานการณ์จ าลองได้ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

- ไม่มี - 

1242206 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา  3(2-2-5) 
Preparation of Teaching in Music Education 

        ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรีทางดนตรีเบื้องต้น  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ เข้าใจการวัดและประเมินผลจิตวิทยาการสอนดนตรีเบื้องต้น การใช้ภาษา
เพื่อสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 
แผนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี - 

1243107     การจดัการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา    3(2-2-5) 
Band Management for Music Education Teacher 

        หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุคลากรในวงดนตรี การจัดการ
งบประมาณส าหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตรี หลักการจัดการวง
ดนตรีส าหรับงานพิธี และการแสดงต่างๆ หลักการปรับวง การควบคุม อ านวย
เพลง ส าหรับวงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการในการจัดวงและ
ประเภทวงดนตรีแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถควบคุมวงดนตรีในแต่ละประเภทได้ 
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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- ไม่มี - 

1243108 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา    3(2-2-5) 
   Strategies of Teaching in Music Education  
        หลักการบูรณาการกจิกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จิตวิทยา
ส าหรับครูดนตรี การควบคุมช้ันเรยีน  เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการเรยีนการ
สอนดนตรีในยุคปัจจุบัน โดยผ่านการเรยีนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) 
และมสี่วนร่วม เพื่อสามารถฝึกปฏบิัติการทดลองสอนดนตรีในสถานศึกษาบูรณา
การออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได ้
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

- ไม่มี - 

1243110 การวิจัยทางดนตรีศึกษา     3(2-2-5) 
Research in Music Education 

         หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยการ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอ
รายงานการวิจัย โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน ฝึกเขียนโครงร่าง
งานวิจัย และจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
ศึกษา 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี – 
 
 
 

 
 

1243112 การน าเสนอผลงานทางดนตรี     3(2-2-5) 
Music Presentation 

        รู้วิธีการหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบการท างาน การ
วางแผนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆในการด าเนินงาน 
ตัวอย่างกรณีศึกษาในการแก้ปัญหาการด าเนินการน าเสนอผลงาน  สามารถ
น าเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน น าเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผล
จากการน าเสนอผลงาน 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1242103 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน     3(3-0-6) 
   Introduction to Music Computer 
                       ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก 
(Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) การใช้โปรแกรมดนตรีแบบ
ต่าง ๆ 

1241113 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
   Introduction to Music Computer 
          ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก 
(Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบ
ต่าง ๆ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี  3(2-2-5) 
   English  for  Music  Teachers 
                       ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาท้ังด้าน 
การเรยีนการสอน การจัดการชั้นเรียน การวิจัยและอื่นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝกึทักษะในการ
อ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การกรอกแบบฟอร์ม โดยการนาเสนอ
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และ
ปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรูภ้าษาอังกฤษ  

1242109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี  3(2-2-5) 
   English  for  Music  Teachers 
          ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาท้ังด้าน 
การเรยีนการสอน การจัดการชั้นเรียน การวิจัยและอื่นๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกทักษะใน
การอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม โดยการ
น าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณอ์ักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 

- ไม่มี - 

1244114  อาศรมดนตรีศึกษา   1(0-2-1) 
Specific Study in Music Education 

          แสดงออกถึงความกระตือรอืร้นในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองจากผลสะท้อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือกจาก การพัฒนา
ทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูง การศึกษาแนวทาง
การสอนดนตรีศึกษาขั้นสูง สามารถวางแผนอนาคตของตนเองหลังส าเร็จ
การศึกษาโดยเลือกจาก แนวทางการสอบคดัเลือกต่างๆ แนวทางการศึกษาต่อ 
การศึกษาธุรกิจดนตรี และแนวทางการสร้างอาชีพอ่ืนๆ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี - 

1242201 การสอนจังหวะในดนตรีไทย       3(2-2-5) 
Teaching Thai Classical Music Rhythm 
 

        รู้และเข้าใจจังหวะทีส่ าคัญของดนตรีไทย ได้แก่ จังหวะฉิ่ง จงัหวะหน้าทับ 
จังหวะไม้กลอง เครื่องประกอบจังหวะต่างๆ บทบาทวิธีการและความสัมพันธ์

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



136 
 

                                                                                                                      

ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทยประเภทต่างๆ น าความรู้ด้านจังหวะในดนตรีไทย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 

- ไม่มี – 
-  

1242202 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย   3(2-2-5) 
Teaching Thai Classical Music History and Theory 

        การใช้สื่อและสามารถจดัการการสอนที่เกี่ยวข้องกับประวัติและทฤษฎี
ดนตรไีทย โดยมีความรู้และเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการของดนตรไีทยตั้งแต่ก่อน
อยุธยา สมัยอยุธยา สมยัธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เข้าใจ
องค์ประกอบของดนตรไีทยท่ีเกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียง 
ส าเนียงภาษาต่างๆ จังหวะหนา้ทับ ท านองหลักและการแปรท านอง การประสาน
เสียง พื้นผิว รูปแบบโครงสร้างของบทเพลงประเภทต่างๆ การแบ่งสดัส่วนของบท
เพลงตามหลักดนตรไีทย  

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

- ไม่มี - 

1242203 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย   3(2-2-5) 
Teaching Thai Classical Music Analysis and 
Composition 

        หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย วรรคเพลง ประโยคเพลง 
ท่อน จับ ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ ทางในการบรรเลง ภาษาและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากท านองเพลงประเภทต่างๆ สามารถสร้างสรรค์
และประพันธ์เพลง 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี - 

1242215 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย   1(0-2-1) 
Thai Classical Music Ensemble 

         สามารถเปรียบเทียบรูปแบบขนบการบรรเลงได้อย่างถูกต้องและ
เตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยรู้และเข้าใจ
ลักษณะขนบการบรรเลงของประเภทเพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลงเรื่องและเพลง
อื่นๆ ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ใช้ทักษะเครื่องเอกและทักษะการรวมวง
ดนตรีที่ดี   
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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- ไม่มี - 

1242216 การสอนรวมวงดนตรีไทย  2(1-2-3) 
Teaching Thai Classical Music Ensemble 

        สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงในช้ันเรียนได้ โดยรู้และ
เข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ทางดนตรีไทย ลักษณะขนบการบรรเลงของประเภท
เพลงเสภา เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การแปร
ท านองที่ซับซ้อนขึ้น ปฏิบัติเพลงเสภา เพลงพิธีกรรมและเพลงอื่นๆ มีทักษะการ
รวมวง  

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 

- ไม่มี - 

1242204 การสอนขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2(1-2-3) 
  Thai Singing in Basic Performance Pedagogy 
         การขับร้องเพลงไทยท่ีสามารถใช้สอนหลักสูตรระดบัมัธยมศกึษา
และเพลงอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1241301 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 1      2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 1 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผูส้อนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241301 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 1      2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัด
พื้นฐานส าหรับเครื่องดีดประเภทเพลงอัตรา 2 ช้ัน และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพใน
การบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึก
โน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241302 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 2   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 2 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 
1โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241302 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 2   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 1 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 1 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงตับ และเพลง
อื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

1242301   ทักษะเคร่ืองดีดไทย 3    2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 3 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏบิัติเครื่องดดีไทย 
2โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1242301   ทักษะเคร่ืองดีดไทย 3    2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  MUED142  ทักษะเครื่องดีดไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 2 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา 
และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

12342302   ทักษะเคร่ืองดีดไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 4 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีด
ไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศกึษา 

12342302   ทักษะเคร่ืองดีดไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 3 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา 
และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243301 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 5 

                        บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องดีด
ไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศกึษา 

1243301 ทักษะเคร่ืองดีดไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Flicked Musical Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องดีดไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 4 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา 
และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1241303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 1    2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 1 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผูส้อนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 1    2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพื้นฐาน บทเพลงพื้ นฐาน
ส าหรับเครื่องสีไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ช้ัน และเพลงอื่นๆ มี บุคลิกภาพที่ดีใน
การบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึก
โน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241304 ทักษะเคร่ืองสีไทย 2    2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 2 

                        บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
1โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241304 ทักษะเคร่ืองสีไทย 2    2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 1   
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 1 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงตับ และเพลงอื่น 
ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องสีไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 3   2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 3 

                         บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 
2โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1242303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 3   2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 2 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา 
และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1242304 ทักษะเคร่ืองสีไทย 4   2(0-4-2) 
                   Thai String Instrument Skill 4 
                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏบิัติเครื่องสไีทย 3
โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1242304 ทักษะเคร่ืองสีไทย 4   2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 3 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลง
ลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลง
ร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 5   2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 5 

                       บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏบิัติเครื่องสไีทย 4
โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

1243303 ทักษะเคร่ืองสีไทย 5   2(0-4-2) 
Thai String Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องสีไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 4 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลง
ลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลง
ร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241305   ทักษะเคร่ืองตีไทย 1       2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 1 

                        บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ โดยผูส้อนพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอดุมศึกษา 

1241305   ทักษะเคร่ืองตีไทย 1       2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัด
พื้นฐานส าหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ช้ัน โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และ
เพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1241306   ทักษะเคร่ืองตีไทย 2   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 2 

                         บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 
1โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241306   ทักษะเคร่ืองตีไทย 2   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 1   
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 1 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงตับ และเพลงอื่น 
ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242305   ทักษะเคร่ืองตีไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 3 

                        บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 
2โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1242305   ทักษะเคร่ืองตีไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องตีไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 2 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา 
และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242306 ทักษะเครื่องตีไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 4 

                        บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 
3โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1242306 ทักษะเคร่ืองตีไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 3 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลง
ทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1243305 ทักษะเครื่องตีไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 5 

                  บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ที่สูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องตี
ไทย 4โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 

1243305 ทักษะเคร่ืองตีไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องตีไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 4 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลง
ทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 1 

                         บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ โดยผูส้อนพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241307 ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 1   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพ้ืนฐาน โดยฝึกบทเพลงกลุ่ม
พื้นฐานส าหรับเครื่องเป่าประเภทเพลงอัตรา 2 ช้ัน  และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพท่ี
ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การ
บันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2       2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 2 

                            บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวชิาปฏิบัติเครื่อง
เป่าไทย 1โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241308 ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 2       2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 1   
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 1 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงตับ และ
เพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1242307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 3 

                         บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่า
ไทย 2โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศกึษา 

1242307 ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีทีเ่พิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเปา่ไทย 2 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเปา่ไทย ปฏิบัตบิทเพลงประเภทเพลงโหมโรง 
เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัตดินตรีกับการสอนทักษะดนตรไีด้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 4 

 

1242308 ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 3 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ 
เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจขนบและ
แนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 5 

 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัตเิครื่องเป่า
ไทย 3โดยผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศกึษา 

1243307 ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Wind Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 4 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ 
เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจขนบและ
แนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1241309   ทักษะขับร้องเพลงไทย 1    2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 1 

 บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ โดยผูส้อนพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยระดับอดุมศึกษา 

1241309   ทักษะขับร้องเพลงไทย 1    2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การปฏิบัติเครื่องขับร้องไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานส าหรับการ
ขับร้องไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ช้ัน และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพท่ีดีในการขับ
ร้อง รู้และเข้าใจการบันทึกโนต้ขับร้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตไิด้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2       2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 2 

 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัตเิครื่องขับ
ร้องเพลงไทย 1โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1241310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2       2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 1 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับการขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลง
ตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับการขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขับร้อง
เพลงไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 3 

 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัตเิครื่องขับ
ร้องเพลงไทย 2โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1242309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 2 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงตับ เพลง
เถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ขนบการร้องเพลงไทย ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี
ได้ 
 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 4 
 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัตเิครื่องขับร้อง
เพลงไทย 3โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดบัอุดมศึกษา 

1242310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 3 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถาขนาด
ใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจ
ขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 5 

 บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ท่ีสูงกว่ารายวิชาปฏิบัตเิครื่องขับ
ร้องเพลงไทย 4โดยผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรไีทยระดับอุดมศึกษา 

1243309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5   2(0-4-2) 
Thai Vocal Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถาขนาด
ใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจ
ขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

 
- ไม่มี   - 

1241325   ทักษะขมิไทย 1    2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การปฏิบัติขิมไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานส าหรับขิมไทยประเภท
เพลง 2 ช้ัน และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และ
เข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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- ไม่มี  - 

1241326 ทักษะขมิไทย 2     2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขิมไทย 1 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 1 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับ
ขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี  - 

1242325   ทักษะขมิไทย 3     2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขิมไทย 2 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 2 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น 
ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรีได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

- ไม่มี  - 
 
 

 

1242326   ทักษะขมิไทย 4    2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะขิมไทย 3 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 3 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และ
เพลงอื่น ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวง
ดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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- ไม่มี  - 

1243325 ทักษะขมิไทย 5    2(0-4-2) 
Thai Dulcimer Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะขิมไทย 4 
        มีพัฒนาการทักษะดนตรีทีเ่พิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 4 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรบัขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และ
เพลงอื่น ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวง
ดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้
การปฏิบัตดินตรีกับการสอนทักษะดนตรีได ้

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี  - 

1241121    การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่  2(1-2-3) 
Thai Large Circular Gong Pedagogy 

        ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน 
ระบบระเบียบ มารยาทในการบรรเลง การเตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูใน
การสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 
1 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

- ไม่มี  - 

1241122  การสอนทักษะคีย์บอร์ด   2(1-2-3) 
Keyboard Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องคีย์บอร์ด การวางมือ
การฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแล
รักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี  - 

1241123   การสอนทักษะกีตาร์   2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลกีตาร์ การวางมือการฝึก
เบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงท่ีส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่อง

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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เบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้ 

 
 

- ไม่มี  - 
 
 

 
 

- ไม่มี  - 

1241124 การสอนทักษะเคร่ืองสายสากล  2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 
ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องสายสากล การวางมือการฝึก

เบื้องต้น การหายใจ แบบฝึกหัดและบทเพลงท่ีส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแล
รักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ 
1241126 การสอนทักษะเคร่ืองลมไม ้  2(1-2-3) 

Guitar Pedagogy 
        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมไม้ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัด
และบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติ เบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น 
กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี  - 

1241125 การสอนทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง การวางมือการฝึกเบื้องต้น 
การหายใจ แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษา
เครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 

- ไม่มี  - 

1242127 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1     3(2-2-5)    
Teaching Western Music Theory 1 

        คอร์ด 3 เสียง (Triad), การพลิกกลับของคอร์ด (Inversion), โมด (Modes), 
จุดพักของเพลง (cadence), การเคลื่อนท่ีของคอร์ด (Chord  Progression) และ
การใช้คอร์ดในรูปพื้นต้น โน้ตนอกคอร์ด (Non Chord Tone)  การประสานเสียง 
4 แนว ที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการ

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการ
สอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

 
 

 
- ไม่มี  - 

1242128 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2       3(2-2-5)    
Teaching Western Music Theory 2 

  วิชาบังคับก่อน :       ทฤษฎีดนตรีสากล 1                              
        หลักการและทฤษฎีประสานเสียง การประสานเสียง 4 แนว  คอร์ดทบ 7 
(7th Chord)   ทบ 9 (9th Chord)  หรือมากกว่า  การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่าง
ในเพลง (Modulation) โน้ตนอกคอร์ด (Non Chord Tone)   การใช้คอร์ดยืม 
(Borrow chord) การใช้โครมาติกคอร์ด (Chromatic chord) แบบต่าง ๆ  การ
เขียนและวิเคราะห์ท านองที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี 
จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 
- ไม่มี  - 

1242129    การสอนประวัติดนตรีตะวันตก  3(2-2-5) 
Teaching Western Music History 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุค
ศตวรรษที่ 20  ดนตรรี่วมสมัย  รปูแบบบทประพันธ์ เครื่องดนตรี คีตกวีและ
ผลงานท่ีส าคัญที่ครดูนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ 
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตร ีจนสามารถ
เตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 
- ไม่มี  - 

1242130 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก  1(0-2-1) 
Western Music Ensemble 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        ฝึกปฏิบัติรวมวงท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้และเข้าใจรูปแบบลักษณะการ
บรรเลงของเครื่องมือเอก ศัพท์สังคีตและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึก
โน้ตและหลักการบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม มีทักษะเครื่องเอกและการรวมวง

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ดนตรีที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถเตรียมการสอนดนตรเีพื่อเป็นผู้ช่วยในการจดัการเรียนรู้ได้ 

 
 
 
 

 
- ไม่มี  - 

1242131    การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก  2(1-2-3) 
Teaching Western Music Ensemble 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        การควบคุมวงดนตรสีากล ลักษณะการบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อน 
หลักการวิเคราะห์เพลงเบื้องต้น การบันทึกโน้ต มีทักษะการรวมวงที่ดี โดยผ่าน
การเรยีนรู้เชิงประสบการณเ์ป็นฐาน และเรยีนรู้แบบร่วมมือ สามารถเตรียมการ
สอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรยีนรู้ได ้

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี  - 

1242132 การสอนขับร้องประสานเสียง  2(1-2-3) 
Chorus Vocal Pedagogy 

        การสอนหาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง สอนจัดกลุ่มตามพิสัย สอนฝึก
การหายใจที่ถูกต้อง ฝึกออกสียงจากต าแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ สอน
ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน ย้ายเสียงข้ึนและลงใช้บทเพลงที่เป็น 4 
แนวในการร้อง 
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1241317 ทักษะกีตาร์ 1    2(0-4-2) 
Guitar Skill 1 

                       การเรียนปฏิบตัิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏบิัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้ง
เสียง สาเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด์ การเกลากีตาร์ การถา่ยทอดอารมณ์ 
ฝึกบันไดเสยีง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

1241317 ทักษะกีตาร์ 1    2(0-4-2) 
Guitar Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการบรรเลงกีตาร์ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกีย่วข้องกับบท
เพลงและแบบฝึกหดัขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหดั ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตร ี
 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1241318 ทักษะกีตาร์ 2     2(0-4-2) 
Guitar Skill 2 

                    การเรียนปฏิบัติกตีาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่องดนตรีให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี ้การขึ้นสาย การ
ตั้งเสียง สาเนียง การวางนิ้ว เทคนคิการตีคอรด์ การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ 
ฝึกบันไดเสยีง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ1 
 

1241318 ทักษะกีตาร์ 2     2(0-4-2) 
Guitar Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 1 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242317    ทักษะกีตาร์ 3    2(0-4-2) 
                    Guitar Skill 3 
การเรยีนปฏิบัติกตีาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่องดนตรีให้เต็มขีด
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย การตั้ง
เสียง สาเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด์ การเกลากีตาร์ การถา่ยทอดอารมณ์ 
ฝึกบันไดเสยีง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝึกให้ฝึกในระดับท่ีสูงกว่าระดับ2  
 
 

1242317    ทักษะกีตาร์ 3    2(0-4-2) 
                    Guitar Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะกีตาร์ 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 2 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนยีง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ดนตรีที่เกีย่วข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรตี่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242318  ทักษะกีตาร์ 4    2(0-4-2) 
Guitar Skill 4 

                        การเรียนปฏบิัติกีตารค์ลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏบิัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย 
การตั้งเสยีง สาเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด์ การเกลากีตาร์ การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ3 

1242318  ทักษะกีตาร์ 4    2(0-4-2) 
Guitar Skill 4 วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 3 

        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 3 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันได
เสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1243317 ทักษะกีตาร์ 5    2(0-4-2) 
Guitar Skill 5                     

                      การเรียนปฏิบตัิกีตาร์คลาสสิกมุ่งพัฒนาการปฏิบตัิเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การขึ้นสาย 
การตั้งเสยีง สาเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด์ การเกลากีตาร์ การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง การฝึกให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ4      

1243317 ทักษะกีตาร์ 5    2(0-4-2) 
Guitar Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะกีตาร์ 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 4 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันได
เสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241319     ทักษะคีย์บอร์ด 1    2(0-4-2) 
Keyboard Skill 1 

                         การเรียนการสอนปฏิบตัิคีย์บอรด์ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนให้เตม็ขีดความสามารถ 
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ท่าทางการดูแลรักษา การ
ไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตร ี
การแสดง 

1241319     ทักษะคีย์บอร์ด 1    2(0-4-2) 
Keyboard Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด มีทักษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบตัิเทคนิคขั้น
พื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์ และการปฏิบตัิบทเพลงต่างๆ รู้และ
เข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่อง
ดนตร ี

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241320  ทักษะคีย์บอร์ด 2      2(0-4-2) 
Keyboard Skill 2 

                        การเรียนการสอนปฏิบัติคยี์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนให้เตม็ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกึในระดับที่สูงกว่าระดับ 1 

1241320  ทักษะคีย์บอร์ด 2      2(0-4-2) 
Keyboard Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะคีย์บอร์ด 1 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 1 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1242319  ทักษะคีย์บอร์ด 3       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 3 

                       การเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอรด์ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนให้เตม็ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกึในระดับที่สูงกว่าระดับ 2 

1242319  ทักษะคีย์บอร์ด 3       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะคีย์บอร์ด 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 2 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 4 

                         การเรียนการสอนปฏิบัติคยี์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนให้เตม็ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกึในระดับที่สูงกว่าระดับ 3 

1242320 ทักษะคีย์บอร์ด 4       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะคีย์บอรด์ 3 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 3 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันได
เสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 5 

                         การเรียนการสอนปฏิบัติคยี์บอร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนให้เตม็ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การไล่เสียง ฝึกบันไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกึในระดับที่สูงกว่าระดับ 4   

1243319 ทักษะคีย์บอร์ด 5       2(0-4-2) 
Keyboard Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะคีย์บอรด์ 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 4 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันได
เสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

1241315     ทักษะเคร่ืองสายสากล 1    2(0-4-2) 
String Instrument Skill 1 

                        การเรียนการสอนปฏิบัตเิครื่องสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนยีง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คันชัก การวาง
นิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   

1241315     ทักษะเคร่ืองสายสากล 1    2(0-4-2) 
String Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล มทีักษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบตัิเทคนิคขั้น
พื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์ และการปฏิบตัิบทเพลงต่างๆ รู้และ
เข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่อง
ดนตร ี

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 
1241316   ทักษะเคร่ืองสายสากล 2   2(0-4-2) 

String Instrument Skill 2 
                        การเรียนการสอนปฏิบัตเิครื่องสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนยีง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คันชัก การวาง
นิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบตัิ ฝึกในข้ันสูงกว่าระดับที่1 

 
1241316   ทักษะเคร่ืองสายสากล 2   2(0-4-2) 

String Instrument Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 1 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 1 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้โบว์ การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242315  ทักษะเคร่ืองสายสากล 3   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 3 

                     การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนยีง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คันชัก การวาง

1242315  ทักษะเคร่ืองสายสากล 3   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 2 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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นิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบตัิ ฝึกในข้ันสูงกว่าระดับที่2  

ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้โบว์หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

1242316    ทักษะเคร่ืองสายสากล 4   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 4 

                       การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนยีง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คันชัก การวาง
นิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบตัิ ฝึกในข้ันสูงกว่าระดับที่3 

1242316    ทักษะเคร่ืองสายสากล 4   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องสายสากล 3 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 3 
ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และ
บันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243315 ทักษะเคร่ืองสายสากล 5   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 5 

                      การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนยีง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คันชัก การวาง
นิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึกปฏิบตัิ ฝึกในข้ันสูงกว่าระดับที่4 

1243315 ทักษะเคร่ืองสายสากล 5   2(0-4-2) 
String Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องสายสากล 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 4 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้โบว์หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241323     ทักษะเคร่ืองกระทบ 1    2(0-4-2) 
Percussion Skill 1 

                       การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สว่นประกอบ 

1241323     ทักษะเคร่ืองกระทบ 1    2(0-4-2) 
Percussion Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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การหยิบจับ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง 
(เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

        รู้พื้นฐานการปฏิบัตเิครื่องกระทบต่างๆ มีทักษะที่ส าคญัทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์ แบบฝึกSingle Stroke, Double Stroke 
และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเครื่องดนตรี การแสดงออกถึง
บุคลิกภาพในการปฏิบัตเิครื่องกระทบ 

1241324     ทักษะเคร่ืองกระทบ 2   2(0-4-2) 
Percussion Skill 2 

                       การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สว่นประกอบ 
การหยิบจับ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศลิปะการบรรเลง 
(เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝึก ให้ปฏิบตัิสูงกว่าในระดับ 1 

1241324     ทักษะเคร่ืองกระทบ 2   2(0-4-2) 
Percussion Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องกระทบ 1 
        พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การฝึกแบบฝึก  Single Paradiddle , 
Double Paradiddle , หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242323     ทักษะเคร่ืองกระทบ 3   2(0-4-2) 
                      Percussion Skill 3 
                       การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตร ีการแสดง การ
ฝึก ให้ปฏิบัตสิูงกว่าในระดับ 2 

1242323     ทักษะเคร่ืองกระทบ 3   2(0-4-2) 
Percussion Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องกระทบ 2 
        พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ 
และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242324   ทักษะเคร่ืองกระทบ 4   2(0-4-2) 
Percussion Skill 4 

1242324   ทักษะเคร่ืองกระทบ 4   2(0-4-2) 
Percussion Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะเครื่องกระทบ 3 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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                       การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตร ีการแสดง การ
ฝึก ให้ปฏิบัตสิูงกว่าในระดับ 3 

        พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ 
และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การบรรเลง
เครื่องกระทบประเภทต่างๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี 

1243323 ทักษะเคร่ืองกระทบ 5   2(0-4-2) 
Percussion Skill 5 

                       การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตร ีการแสดง การ
ฝึก ให้ปฏิบัตสิูงกว่าในระดับ 4 

1243323 ทักษะเคร่ืองกระทบ 5   2(0-4-2) 
Percussion Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :     ทักษะเครื่องกระทบ 4 
        พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ 
และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การบรรเลง
เครื่องกระทบประเภทต่างๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241313    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 1  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 1 

                       การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่อง
ดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การ
หายใจ การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ

1241313    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 1  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง มีทักษะที่
ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหดัขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิค
ขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบตัิบทเพลงต่างๆ รู้

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลง
เครื่องดนตร ี

1241314 ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 2     2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 2 

                       การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่อง
ดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การ
หายใจ การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ
ของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกว่าใน
ระดับที่1 

1241314 ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 2     2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน : ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอื่นๆ 
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242313    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 3  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 3 

                       การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่อง
ดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การ
หายใจ การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ
ของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกว่าใน
ระดับที่ 2 

1242313    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 3  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 
บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ 
เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242314    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 4  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 4 

                       การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่อง
ดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การ
หายใจ การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ

1242314    ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 4  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
3 ปฏิบัติแบบฝึกหดัหรือบทฝึก ฝกึไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร ์และขั้นคู่ 3  

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกว่าใน
ระดับที่ 3 

และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกีย่วข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและ
สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตร ี

1243313 ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 5  2(0-4-2) 
                       Brass Instrument Skill  
                       การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบัตเิครื่อง
ดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การ
หายใจ การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ
ของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกว่าใน
ระดับที่ 4 

1243313 ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 5  2(0-4-2) 
Brass Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
4 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  
และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241311 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 1   2(0-4-2) 
                      Woodwind Instrument Skill 1 
                      การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิเครื่องดนตรีให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี ้ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ
วางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศลิปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี การแสดง 

1241311 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 1   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา่ลมไม้ มีทกัษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบตัิเทคนิคขั้น
พื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์ และการปฏิบตัิบทเพลงต่างๆ รู้และ
เข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่อง
ดนตร ี

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241312 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 2   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 2 

1241312 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 2   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมไม้ 1 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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                        การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ 
การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คณุภาพของเสยีง ศิลปะของการ
เป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 1 

        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 1 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏบิัติบทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสยีง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนคิอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

1242311     ทักษะเคร่ืองลมไม้ 3   2(0-4-2) 
                      Woodwind Instrument Skill 3 
                       การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏบิัติเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ 
การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คณุภาพของเสยีง ศิลปะของการ
เป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2 

1242311     ทักษะเคร่ืองลมไม้ 3   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะเครื่องลมไม้ 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการ
สอน 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242312   ทักษะเคร่ืองลมไม้ 4   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 4 

                      การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิเครื่องดนตรีให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี ้การหายใจ การ
วางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คุณภาพของเสียง ศลิปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 3 

1242312   ทักษะเคร่ืองลมไม้ 4   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องลมไม้ 3 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 3 
ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 
และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกีย่วข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1243311 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 5   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 5 

                       การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตัิเครื่องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การหายใจ 
การวางปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่า) คณุภาพของเสยีง ศิลปะของการ
เป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้เป็นระดับที่สูงกว่าในระดับที่4 

1243311 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 5   2(0-4-2) 
Woodwind Instrument Skill 5 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะเครื่องลมไม้ 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 4 
ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และ
บันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241321    ทักษะขับร้องสากล 1   2(0-4-2) 
                       Vocal Skill 1 
                        การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง 
การหายใจ การออกเสียงภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศลิปะการร้องเพลง (เทคนิค) 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง 

1241321    ทักษะขับร้องสากล 1   2(0-4-2) 
Vocal Skill 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
        รู้พื้นฐานการขับร้องเพลง การหายใจ มีทักษะทีส่ าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคข้ันพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่
บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัตบิทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสยีง 
แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการขับร้องเพลง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1241322    ทักษะขับร้องสากล 2     2(0-4-2) 
Vocal Skill 2 

                        การเรียนการสอนปฏิบตัิขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง 
การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศลิปะการร้องเพลง (เทคนิค) 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกึปฏิบัติ ฝึกใน
ขั้นสูงกว่าระดับท่ี1 

1241322    ทักษะขับร้องสากล 2     2(0-4-2) 
Vocal Skill 2 

  วิชาบังคับก่อน :  ทักษะขับร้องสากล 1 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอื่นๆ 
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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1242321   ทักษะขับร้องสากล 3    2(0-4-2) 
Vocal Skill 3 

                       การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขดีความสามารถ
ของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ 
การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศลิปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกปฏบิัติ ฝกึในข้ันสูงกว่า
ระดับที่ 2 

1242321   ทักษะขับร้องสากล 3    2(0-4-2) 
Vocal Skill 3 

  วิชาบังคับก่อน :    ทักษะขับร้องสากล 2 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 2 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะดนตรีที่เกีย่วข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสยีง การใช้ไมโครโฟน หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรตี่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1242322    ทักษะขับร้องสากล 4   2(0-4-2) 
Vocal Skill 4 

                        การเรียนการสอนปฏิบตัิขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง 
การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศลิปะการร้องเพลง (เทคนิค) 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกึปฏิบัติ ฝึกใน
ขั้นสูงกว่าระดับท่ี 3 

1242322    ทักษะขับร้องสากล 4   2(0-4-2) 
Vocal Skill 4 

  วิชาบังคับก่อน :   ทักษะขับร้องสากล 3 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 
ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  
และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ
ใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและ
สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1243321 ทักษะขับร้องสากล 5   2(0-4-2) 
Vocal Skill 5 

                          การเรียนการสอนปฏิบตัิขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง 
การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศลิปะการร้องเพลง (เทคนิค) 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกึปฏิบัติ ฝึกใน
ขั้นสูงกว่าระดับท่ี 4 

1243321 ทักษะขับร้องสากล 5   2(0-4-2) 
Vocal Skill 5 

  วิชาบังคับกอ่น :   ทักษะขับร้องสากล 4 
        พัฒนาการทางทักษะดนตรทีี่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 4 
ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสยีงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  
และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ท่ีเกีย่วข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การ

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงาน 

 
 

- ไม่มี - 

1241121    การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่  2(1-2-3) 
Thai Large Circular Gong Pedagogy 

        ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน 
ระบบระเบียบ มารยาทในการบรรเลง การเตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูใน
การสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 
1 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 

- ไม่มี - 

1241122   การสอนทักษะคีย์บอร์ด   2(1-2-3) 
Keyboard Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องคีย์บอร์ด การวางมือ
การฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแล
รักษาเครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 

- ไม่มี - 

1241123   การสอนทักษะกีตาร์   2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลกีตาร์ การวางมือการฝึก
เบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงท่ีส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่อง
เบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
- ไม่มี - 

1241124 การสอนทักษะเคร่ืองสายสากล  2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

         ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องสายสากล การวางมือการฝึกเบื้องต้น การ
หายใจ แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่อง
เบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้ 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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- ไม่มี - 

1241126 การสอนทักษะเคร่ืองลมไม ้  2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมไม้ การวางมือการฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัด
และบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติ เบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น 
กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

- ไม่มี - 

1241125 การสอนทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 2(1-2-3) 
Guitar Pedagogy 

        ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง การวางมือการฝึกเบื้องต้น 
การหายใจ แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษา
เครื่องเบื้องต้น กระบวนการถ่ายทอดในช้ันเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ 
 

- เพิ่มรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

............................................................. 

  เพ่ือให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  อาศัยอ านาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  กฎ  ประกาศ  ค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังนี้หรือที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิก 

๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“คณะ”   หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน 
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ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ส านักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในส านักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน

ทะเบียนและการประมวลผล 
“คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  แม่สอด 
“ประธานโปรแกรมวิชา”  หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการบริหาร

จัดการโปรแกรมวิชา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล สนับสนุน

ทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึ กษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาค

ปกต ิ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
“บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน  โดย

ไม่จ ากัดอาชีพ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”    หมายความว่า    นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) หรือโครงการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษา
ภาคปกติ 

“ภาคการศึกษา”  หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้ 

“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย 

“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”  หมายความว่า   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

  ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และ
การศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้ 
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การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มี
สัดส่วนการลงทะเบียนและจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
  ข้อ ๘ การก าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

๘.1 ก าหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง 

การก าหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
๘.2 การคิดหน่วยกิต และการก าหนดจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ ๙ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดย

ให้คณะด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนว
การศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๙.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
๙.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และส าหรับภาค
ฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด 
ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือน
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่
เกิน 22 หน่วยกิต การช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ 

(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ก าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษา
สุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้ 

๙.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มี

เหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธาน
โปรแกรมวิชา และคณบดี 

(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการ
บดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็น
การเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



169 
 

                                                                                                                      

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค
ปกติ  

๙.2 นักศึกษาที่ต้องการเพ่ิมรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ในกรณีท่ีวันและเวลาเรียนไม่ซ้ าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๙.
1.1 หรือข้อ ๙.1.2 แล้วแต่กรณี 

๙.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรม
การศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย  

๙.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้น
ซ้ าอีก 

๙.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาค
การศึกษานั้น ๆ จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๙.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ 

๙.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน 
แทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

๙.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพ่ิม – ถอนรายวิชา ให้ด าเนินการตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด 2 
การรับเข้าศึกษา 

  ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมี
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 1๑ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตาม
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เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์  และ
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 1๒ การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้แล ะ
ประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 1๓  มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได ้
  ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  
  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน 
  ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่  ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
  ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้งเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 

หมวด 3 
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 

  ข้อ 1๘  การลา 
1๘.1 การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ใน
กรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อม
ด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

1๘.2 การลากิจ 
นักศึกษามีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน

อาจารย์    ที่ปรึกษาแล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลา
ล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน 

1๘.3 การลาพักการศึกษา 
1๘.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร 
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1๘.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

1๘.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาหรือมากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

1๘.4 การลาออก 
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  ข้อ 1๙ การย้ายสาขาวิชา 

1๙.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ได้รับการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้ว
ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

1๙.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและ
ได้รับความเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และ
คณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด แล้วให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้
แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
๒๐.1 เสียชีวิต 
๒๐.2 ลาออก 
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
๒๐.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล           

ตามข้อ ๒๑ 
๒๐.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตาม

การวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
๒๐.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด

ไว้ หรือใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในข้อ ๓๑.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.2 และข้อ ๓๑.3 
๒๐.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง 
๒๐.8 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ขอรักษาสภาพ

การเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒๐.9 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.4 ข้อ ๒๐.5 ข้อ ๒๐.6 ข้อ ๒๐.7         
และข้อ ๒๐.8 ให้มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

๒๑.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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๒๑.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

๒๑.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ 4  ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญา
ตรี 5 ปี 

๒๑.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

๒๑.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๒๑.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
ที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

๒๑.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
ที่ 6 ที่ 9 ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และท่ี ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

๒๑.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

๒๑.๓ กรณีท่ีนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และ
ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือปรับค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้ 
 

หมวด 4 
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม 

  ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมี
การสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่
ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการ
เรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 

๒๓.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๒๓.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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๒๓.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคในรายวิชานั้น 

๒๓.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการ
เรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษา
มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 3๕ 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มา
สอบ หรือไม่ยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 3
๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น 
“E” หรือ “F” ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง 
  ข้อ 2๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้  
   2๕.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับผลการเรียน  ความหมาย   ค่าระดับผลการเรียน 
  A         ดีเยี่ยม (Excellent)         4.00 
  B+         ดีมาก (Very Good)         3.50 
  B        ดี (Good)          3.00 
  C+         ดีพอใช้ (Fairly Good)                  2.50 
  C         พอใช้ (Fair)          2.00 
  D+         อ่อน (Poor)          1.50 
  D        อ่อนมาก (Very Poor)                  1.00 
  E         ตก (Fail)          0.00 

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1  

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชี พ สหกิจศึกษา รายวิชา
การศึกษาอิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 
1(0-60-0)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้  
   2๕.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้   
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ระดับผลการเรียน  PD (Pass Distinction) หมายถึง  “ผ่านดีเยี่ยม” 
ระดับผลการเรียน  P (Pass)  หมายถึง  “ผ่าน” 
ระดับผลการเรียน  F (Fail)    หมายถึง  “ไม่ผ่าน” 
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

   25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการ
ประเมินระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชีพ หรือรายวิชา
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามล าดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 

25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดย
ให้งานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W" 
  ข้อ 2๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

2๖.1  AU (Audit)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วม
ฟัง และปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 

2๖.2  W (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 2๖.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของ
การเพ่ิม-ถอนรายวิชา และก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2๖.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
แล้ว 

 2๖.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียน
รายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด 

2๖.3  I (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

๒๖.๓.๑ เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป 

๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค 
และได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้นได ้

การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดและผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชา
ที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 2๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P” 
  ข้อ 2๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น า
หน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เลือกเสรี และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอ่ืนแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ าเพ่ือใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย 
  ข้อ 2๙ นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้  

๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ  
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ  
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ

หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับ
สอง 

30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 

30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 
4 ปีการศึกษาติดต่อกัน และในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 
4 ปีการศึกษาติดต่อกัน และในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

  

หมวด 5 
การส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๓๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๓๑.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๓๑.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติม 
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๓๑.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
๓๑.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 

๓๑.4.1 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ี ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

๓๑.4.2 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ   
อ่ืน ๆ ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้
ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๓๒ การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษาและด าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 
  ข้อ ๓๔ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจ
จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการศึกษาภาค
ปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 
  ข้อ 3๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้
มีกรรมการ ประกอบด้วย 

3๕.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน 
3๕.2 คณบดีทุกคณะ      เป็นกรรมการ 
3๕.3 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการ 
3๕.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ 
3๕.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ 
3๕.6 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
3๕.7 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมก็ได้ 

แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 1๓ คน 
ให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และท าหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
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ข้อ 36 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาค 
   

ข้อ 3๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธแิก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
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การเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ       ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๐. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสากล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑3. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑4. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    ร้องศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม 256๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อาจารย์ประจ าสาขาบริหารการศึกษา      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยา 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิจัยและการวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
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      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่า 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๗. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
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     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 

๑2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสากล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑3. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑4. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายชัชชัย  พวกดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
        2547 ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ประสานมิตร 
        2533         กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (ไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร   
     

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242325 การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) 
  1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2) 
    
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1631301 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1  2(0-4-2) 
  1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2) 
  1244307 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว1 2(0-4-2) 
  1242333 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย 2(0-4-2)  
   
ผลงานทางวิชาการ 

ต ารา 
ชัชชัย พวกดี. (2561). ทฤษฎีดนตรีไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 120 หน้า เดือนตุลาคม 2561. 
ชัชชัย  พวกดี. (2562). ทักษะปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 72 หน้า เดือนกรกฎาคม 2562. 
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ชื่อ นายอัครพล  ชูเชิด 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
     2558   Ph.D. Philosophy Degree in Music University of Delhi, India 
     2541  ศศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ไทย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     2537   กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ประสานมิตร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242308  ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4  2(0-4-2) 
  1243201 การวิเคราะห์เพลงไทย 1  3(3-0-6) 
  1243306  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6  2(0-4-2) 
  1242329 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 2  2(0-4-2) 
  1242306  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4  2(0-4-2) 
  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1243305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5  2(0-4-2) 
  1242204  ท านองเพลงไทย  3(3-0-6) 
        1241305  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1  2(0-4-2) 
  1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 1  3(3-0-6) 
  1242305  ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3  2(0-4-2) 
  
ผลงานทางวิชาการ 

ต ารา 
อัครพล ชูเชิด. (2561). ทฤษฎีดนตรีไทยและการปฏิบัติเครื่องตีไทย.  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 72 หน้า เดือน
มิถุนายน 2561. 

อัครพล ชูเชิด. (2562). การประพันธ์เพลงไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 98 หน้า เดือนกรกฎาคม 2562. 

อัครพล ชูเชิด. (2562). ท านองเพลงไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 105 หน้า เดือนกรกฎาคม 2562. 
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ชื่อ นายอนุลักษณ์  อาสาสู้ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
        2553 ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ประสานมิตร 
        2543         ค.บ. ดนตรีศึกษา    สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
         
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ  2(2-0-4) 
  1242302  ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4  2(0-4-2) 
  1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2  2(0-4-2) 
  1242101 ประวัติดนตรีไทย  3(3-0-6) 
  1243302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6  2(0-4-2) 
  1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1243301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5  2(0-4-2) 
  1243325  ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1  2(0-4-2) 
  1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3  2(0-4-2) 
  1241301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1  2(0-4-2) 
  1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย 1  3(3-0-6) 
  
ผลงานทางวิชาการ 

ต ารา 
อนุลักษณ์  อาสาสู้. (2560).  การปฏิบัติรวมวงมโหรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 80 หน้า เดือนมิถุนายน 
2560. 
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ชื่อ นายกวี  ครองแก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
     2546 ค .ม.  บริหารการศึกษา   สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
     2524 ค .บ.  ดนตรีศึกษา    วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242204  สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี 3(3-0-6) 
  1243312  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6  2(0-4-2) 
  1242312  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4  2(0-4-2) 
   
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
      1012002           การจัดการค่ายวิชาการ      2(0-4-2) 
  1242311  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3  2(0-4-2) 
        1243311   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5  2(0-4-2) 
  1244301 การเสนอผลงานทางดนตรี  3(3-0-6) 
  1241311  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1  2(0-4-2) 
  
ผลงานทางวิชาการ 
 กวี ครองแก้ว. (2562). ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาศึกษาวงซายวายวัดไทย

วัฒนาราม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารพิกุล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2562. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, 17(1), 1-20 หน้า. 
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ชื่อ นางสาวมุทิตา นาคเมือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

2558 ดศ.ม.     มหาวิทยาลัยพายัพ 
2552 ศ.บ. (ดุริยศิลป์)    มหาวิทยาลัยพายัพ 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1005002  ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ  2(2-0-4) 
  1242102 ประวัติดนตรีตะวันตก  3(3-0-6) 
  1243202  รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1  3(3-0-6) 
  1242318  ปฏิบัติกีตาร์ 4  2(0-4-2) 
  1243318  ปฏิบัติกีตาร์ 6  2(0-4-2) 
  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242347 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1  2(0-4-2) 
   1242317 ปฏิบัติกีตาร์ 3  2(0-4-2)         
   1243317  ปฏิบัติกีตาร์ 5  2(0-4-2) 
  1241102 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 
  1243102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรี  3(3-0-6) 
  1241317 ปฏิบัติกีตาร์ 1  2(0-4-2) 
  
ผลงานทางวิชาการ 

มุทิตา นาคเมือง. (2561). ดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music). โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, จ านวน 162 หน้า. 
มิถุนายน 2561. 

มุทิตา นาคเมือง. (2559). แนวทางการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสสิคให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามุ่งสู่
ความเป็นเลิศ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 3. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 38-47) วันที่ 22 ธันวาคม 
2559. 

มุทิตา นาคเมือง. (2561). ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิคจากการเรียนการสอน
แบบปฏิบัติเดี่ยว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ครั้งที่ 4. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนวังจันทร์). (หน้า 883-890) วันที่ 23 มีนาคม 2561. 
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ชื่อ นายปภาตพงศ์ วันภักดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
    2559 ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    2555 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242201  ทฤษฎีดนตรีสากล 2  3(3-0-6) 
        1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ  2(2-0-4) 
  1005001  ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู  2(2-0-4) 
  1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2  2(0-4-2) 
      1242320           ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4        2(0-4-2) 
  1242331 ปฏิบัติรวมวงสากล 2  2(0-4-2) 
  1243320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6  2(0-4-2) 
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1242203 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  3(3-0-6) 
  1241319   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1  2(0-4-2) 
        1243319   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5  2(0-4-2) 
  1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 2(0-4-2) 
  1242328  ปฏิบัติรวมวงสากล 1  2(0-4-2) 
  1242319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3  2(0-4-2) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

Paphatphong Wanpakdee. (2019). Thailand Music and Art Organisation (TMAO). 
Thailand New Music and Arts Symposium. Bangkok: Autor.  
(2019, 06 – 07 July). p35-42. 


