
 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา(4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 
 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม 
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 คำนำ  
 

 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือ 

ยกระดับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นครูศิลปะ และ

นักวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง สามารถ

รองรับงานด้านอนุรักษ์พัฒนา สร้างสรรค์ สืบทอดและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงคงอยู่

ตลอดไป เพ่ือให้บรรลุผลตามที่คาดหวัง จำเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จึงได้จัดทำหลักสูตรขึ้นโดยมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.

2562 กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านการจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และธรรมชาติ

วิชาของแต่ละสาขาวิชาเป็นกรอบแนวทาง 

 หลักสูตรฉบับนี้ เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ฉบับปรับปรุง         

พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  พ.ศ.2547 และ 2548 

และ 2552 และ 2555 และ 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 และมีความเหมาะสมทันสมัยขึ้น สำเร็จได้ด้วยความ

เสียสละ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหลายหน่วยงาน ซึ่ง

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)   

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 1.2 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Music Education 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ภาษาไทย  

   ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

   ชื่อย่อ : ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา) 

 2.2 ภาษาอังกฤษ    

   ชื่อเต็ม :     Bachelor  of  Education (Music Education) 

   ชื่อย่อ :     B.Ed. (Music Education)  

 

3. วิชาเอก 

   ประกอบด้วย  

- วิชาเอกดนตรีไทย  

- วิชาเอกดนตรีสากล 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง           

พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง           

พ.ศ. 2558)  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

  6.2 สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562   

   6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2562 
     

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา  

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1  ครูสอนดนตรีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 8.2  นักวิชาการการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม 

 8.3  บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานดนตรี 
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9.ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา  

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 

รหัสบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ระดับ 

การศึกษา 

ปีที่จบ หลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 

สถาบัน 

ที่จบการศึกษา 

วิชาเอกดนตรีไทย 

อาจารย ์ วิทยา จุ้ยวงษ ์

3640100676943 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2558 

2547 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดุริยางคศิลปไ์ทย 

ดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

อาจารย ์ ประสงค์  จนัทพนัธุ ์

3170500153942 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2557 

2543 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต  

ดุริยางคศิลปไ์ทย 

ดุริยางค์ไทย 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

อาจารย ์ สุพัศชา ผดุงสทุธิ ์

3141500214969 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2559 

2541 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดุริยางคศิลปไ์ทย 

ดุริยางค์ไทย 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
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ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 

รหัสบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ระดับ 

การศึกษา 

ปีที่จบ หลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 

สถาบัน 

ที่จบการศึกษา 

วิชาเอกดนตรีสากล 

อาจารย ์ นคร วงศ์ไชยรัตนกุล 

3440300939907 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

2555 

2537 

2534 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  

ครุศาสตรบัณฑิต 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป ์

ดนตรีศึกษา 

ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม   

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

อาจารย ์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง 

3509901044979 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2555 

2543 

2535 

ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

การจัดการวัฒนธรรม 

ดนตรีศึกษา 

ดุริยางค์ไทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
 

อาจารย ์ สุระชัย สบีุบผา 

3141500019384 

ปรญิญาโท 

ปริญญาตร ี

2541 

2531 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดนตรีศึกษา 

บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

 



6 
 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน

และยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สั งคมแห่งการเรียนรู้  

และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสร้างความรอบรู้ทางศาสตร์ดนตรีอย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ในทักษะที่

หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การพูดโต้ตอบ การฟังและจับ

ประเด็น  และมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจากการ

ปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาจะได้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถบูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได ้

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ        

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีต้องมีทักษะทางด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ดังนั้นผู้รับการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ และสมรรถนะใน        

การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 

   จากสถานการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับ

วัฒนธรรมของต่างชาติที่แพร่หลายอยู่ในสังคมไทยอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผลให้รูปแบบของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับผลกระทบจากกระแสสังคมที่ต้องการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก ในการจัด
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การศึกษาจึงต้องนำสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชาที่

หลากหลาย และออกแบบคำอธิบายรายวิชาที่นอกจากให้ความรู้ทฤษฎีแล้ว  ต้องฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในบริบทดังกล่าว   

 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

พ.ศ. 2562 ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้  1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ปรัชญาการศึกษา 3) จิตวิทยาสำหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้และ

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  4) หลกัสูตรและวิทยาการจัดการการเรียนรู้ 5) นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  6) การวัดและประเมินผลการศึกษาและ

การเรียนรู้  7) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  8) ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู รวมทั้ง

ต้องได้รับการฝึกทักษะตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึง

มาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย 

ที่ 6: ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 

 11.4  สถานการณ์มาตรฐานวิชาชีพด้านดนตรี  

  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร สี่ปี)

พ.ศ. 2562  ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้   1) สุนทรียศาสตร์กับดนตรี

ศึกษา 2) ทฤษฎีดนตรี 3) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 4) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา       

5) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 6) จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี 7) เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 8) ทักษะดนตรี 9) หลักการ

วิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 10) การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต           

ในมิติใหม่ให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม            

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ  

บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการ 

อย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐานการเรียนรู้ 
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 12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เพ่ือให้เป็นผู้นำด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้

ด้านศิลปะ สู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากลดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธกิจ ที่สำคัญของ

สถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ สนับสนุนส่ งเสริมให้

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง            

มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น     

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและหลักสูตรอื่นมาเรียน 

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถนำไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนได้

ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ ให้ความเห็นชอบ กำกับ ดูแล และ

ประสานงาน 

 13.3   การบริหารจัดการ   

  การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ 

ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับ

ดูแล โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน

วิชาการ และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

  ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้าและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

 1.2 ความสำคัญ 

  ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 

2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐาน     

การเรียนรู้ของบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ และค่านิยมร่วมที่

เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีความสามารถสูงในการจัดการ

เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ที่ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  

ประกอบกับที่อธิการบดีได้แถลงนโยบายต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2561: 5)   

จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา มาเป็น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ในยุคแรกที่เป็นการศึกษาใน

ระบบ   เริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนด้านดนตรี นาฏศิลป์ ยึดรูปแบบราชสำนักซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วนด้านทัศนศิลป์ยึดรูปแบบ
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ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือเป็นรูปแบบมาตรฐานเช่นกัน  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงยึด

รูปแบบการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ตามรูปแบบมาตรฐาน และเมื่อมีการขยาย

การศึกษาไปยังภูมิภาค ได้นำรูปแบบจากส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและได้เพ่ิมการนำศิลปะพ้ืนบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา ทั้งนี้

เป็นไปตามบริบทของที่ตั้งของแต่ละวิทยาลัย 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพ 

มีความสามารถในการจัดการเรียนสอน ครูเป็นอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากมีความมั่นคงในแนว

ทางการประกอบอาชีพ และครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศชาติ ดังคำกล่าว

ที่ว่า“ครูคือพระเจ้าผู้สร้างโลก” (พุทธทาสภิกขุ , 2529) โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของ

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในวิถีชีวิตของมนุษย์  สังคมเทคโนโลยีมี

การพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและกว้างไกล ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนา

ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ วิธีการทำงาน การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา 

รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ 

  สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายของการหลอมรวมเป็นเอกภาพ ดังนั้นครูซึ่ง

เป็นผู้นำทางสังคม นอกจากจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านและมีความรอบรู้ในศาสตร์ทั่วไป

แล้ว ครูจะต้องมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ชำนาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน         

การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและ   

สังคมโลก ซึ่งการเป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถพัฒนาได้จากการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือสร้างความ

พร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลิกภาพของความเป็นครู โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน

และบ่มเพาะที่ยาวนานจนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้ดีครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพทางการศึกษาพร้อมที่จะ

ออกไปรับใช้สังคมได้ 

  จากความสำคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ ต้องการ

พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือนำไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชาติ  อีกท้ังสามารถใช้เป็น
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เครื่องมือในการกำหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพ่ือบำเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

  1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานศิลป์  

  2) เป็นครูดนตรี ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 

  3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้

ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ 

ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6) มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง(คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5ปี) 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 

    

 

1. จัดประชุมเพื่อวางแผน  

ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน

การบริหารหลักสูตร  

2. กำหนดแผนบริหารหลักสูตร 

- จำนวนอาจารยท์ี่มีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงานของหลักสูตร 

 

- แผนบริหารหลักสูตร  

2. การบริหารการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ และเน้นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

2. ประเมินผลการเรียนการสอน 

- มคอ. 3,  มคอ. 4,  

 

 

 

- มคอ. 5, มคอ. 6 และมคอ. 7 

 3. การบริหารทรัพยากรการเรียน 

 การสอน 
 

1. จัดทำเอกสาร /ตำรา /งานวจิัย/ 

สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 

-  มีเอกสาร /ตำรา /งานวิจยั/ สื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

ทางดา้นวชิาการ  เครื่องแต่งกาย   

เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  และ

ห้องฝึกปฏิบัต ิ

- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องแต่ง

กาย  เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  

และห้องฝึกปฏิบัติทีไ่ด้มาตรฐาน และ

มีจำนวนเพียงพอ 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน/การ

สร้างนวตักรรม และการสร้าง

มาตรฐานของการวัดประเมินผล  

 

2. นิเทศการเรียนการสอนเพื่อ

แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างอาจารยผ์ู้สอน 

3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะดา้นวชิาการ

และวิชาชีพ 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน  

/ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรม/ 

โครงการสร้างเคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินผลให้แก่อาจารย์  

- รายงานผลการนิเทศการสอน 

 

 

- จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนา

อาจารย ์

- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม

ประชุมสัมมนา 

5. การพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาทัง้ด้านทักษะ

วิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  

 

- มีระบบการให้คำปรึกษาและแนะนำ

นักศึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบคุคล   

- มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/  

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  

สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

มีการสำรวจความต้องการของ

สถานศึกษาและความพึงพอใจ    ของ

บัณฑิต 

 

- สรุปผลการประชุมการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกัน ข้อเสนอแนะจาก

ตัวแทนสถานศึกษา ศิษย์เก่าและ

นักศึกษา 

- รายงานผลความพึงพอใจของบัณฑิต

และผู้ใชบ้ัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลา ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม จำนวน 

8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงสำหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

          1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  จัดดำเนินการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเป็นภาคปกติแบบทวิภาค 

   ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

   ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

   ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  2)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

  3)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู 

  4)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  5) ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  1) การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการควบคุมดูแล

ตนเอง 

  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกัน 

 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับสถาบัน  คณะ/วิทยาลัย  และสาขาวิชา 

  2) จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานรายวิชาชีพครูและ

วิชาเอก 

  3) จัดระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนว โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาติดตาม

ดูแลและช่วยแก้ไขปัญหา 

  4) แนะนำและมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ

สืบค้นจากตัวบุคคล  เช่น ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาของสถาบัน 

 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

 จำนวนนักศึกษา/ชั้นปี ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที ่1 30 30 30 30 30 

ปีที ่2  30 30 30 30 

ปีที ่3   30 30 30 

ปีที ่4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

     2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบประมาณแผ่นดิน 

    - เงินเดือนและค่าจ้าง 

1,575,000 1,638,000 2,123,520 2,208,461 2,296,799 

2. งบลงทุน 

    - โครงสร้าง 

    - ค่าครุภัณฑ์  

 

2,400,000 

450,000 

 

2,400,000 

- 

 

2,400,000 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. ค่าบำรุงการศึกษา 

    - ค่าลงทะเบียนเรียน 

 

810,000 

 

1,620,000 

 

2,430,000 

 

3,240,000 

 

3,240,000 

4. รายรับอื่น ๆ 

    - รายได้อ่ืน (หอพัก ค่าเช่าพ้ืนที่ และ

อ่ืน ๆ) 

 

500,000 

 

620,000 

 

740,000 

 

740,000 

 

740,000 

รวมรายรับ 5,735,000 6,278,000 7,693,520 6,188,461 6,276,799 

  

  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.  งบบุคลากร           

    - เงินเดือนและค่าจ้าง 1,575,000 1,638,000 2,123,520 2,208,461 2,296,799 

2.  งบดำเนินงาน           

   2.1 ค่าตอบแทน           

    - ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ - - - - - 

   2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ           

    - ด้านบุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    - สายวิชาการ           
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

    - เงินเดือนและค่าจ้าง 1,575,000 1,638,000 2,123,520 2,208,461 2,296,799 

    - สายสนับสนุน           

    - ด้านนักศึกษา (ผลลัพธ์ผู้เรียน) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

    - ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

    - ด้านการบริการวิชาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

    - ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

    - ด้านการบริหารจัดการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

    - ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

   2.3 ค่าสาธารณูปโภค      

    - ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. งบลงทุน           

    - โครงสร้าง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - 

    - ค่าครุภัณฑ์ 450,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,710,000 4,323,000 4,808,520 2,493,461 2,581,799 

จำนวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 157,000 72,050 53,428 20,778 21,514 

รวมสุทธิ (รายรับ – รายจ่าย) 1,025,000 1,955,000 2,885,000 3,695,000 3,695,000 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวนักศึกษามีจำนวนแตกต่างกันตามสัดส่วนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึนทุกป ี

 

 2.7  ระบบการศึกษา 

         แบบชั้นเรียน 

      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

   ให้มีการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการ

เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษา พ.ศ. 2548 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร     
      3.1.1  จำนวนหน่วยกิต   
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          139  หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า           31  หน่วยกิต 

               1.1 กลุ่มวิชาบังคับ           29  หน่วยกิต 
               1.2 กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า        2  หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน         102  หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           38  หน่วยกิต 
             2.1.1  วิชาชีพครู                                   26 หน่วยกิต
            2.1.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                           12  หนว่ยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า      64  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาแกน             4  หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/ดนตรีสากล                             

         (1) วิชาเอกดนตรีไทย 

    1) เอกบังคับ          40  หน่วยกิต 

    2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า             20  หนว่ยกิต 

          (2) วิชาเอกดนตรีสากล 

    1) เอกบังคับ          40  หน่วยกิต 

    2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า             20  หนว่ยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     31 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาบังคับ               29   หน่วยกิต 

      1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        11   หน่วยกิต 
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ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์       2 (1-2-3)  

(Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 

300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3 (3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

 (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 

300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 

 (Recreation for Happiness) 

 

 1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9  หน่วยกิต

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-12001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3 (2-2-5) 

 (Thai Language for Communication)  

300-12002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (2-2-5) 

 (English for Communication) 

300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 

(Academic English) 

 

 1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

 (Science and Environment in Digital Age) 

300-13002     การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
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300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5) 

 (Information Technology for Life Long Learning) 

 

 1.2  กลุ่มวิชาเลือก    กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

 (Ethics for Quality of Life in Modern World) 

300-11006 กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 

 (Law in Everyday Lifeand Career)   

300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 

300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล       2 (2-0-4) 

 (Entrepreneurship in Digital Age) 

300-11009    กีฬาเพ่ือสุขภาพ        2 (1-2-3) 

  (Sports for Health) 

300-12004     วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 

                    (Thai Contemporary Literature) 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 

 (Thai Literature Study) 

300-12006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 

 (English for Career Preparation) 

300-12007  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 

 (Chinese Language for Communication) 

300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)       

 (Japanese Language for Communication) 

300-12009  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร         2 (1-2-3) 

 (Korean Language for Communication) 
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300-12010  ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร      2 (1-2-3) 

 (ASEAN Languages for Communication) 

300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 

 (Using Computer Program and Digital Media) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กำหนดให้เรียน  102  หน่วยกิต 

     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน  38  หน่วยกิต 

          2.1.1 วิชาชีพครู             26  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ       3 (3-0-6) 

(Professional Teachers) 

300-21002 จิตวิทยาสำหรับครู       3 (2-2-5) 

(Psychology for Teachers) 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร       3 (2-2-5) 

                   (Curriculum Development) 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       3 (2-2-5) 

                   (Methodology of Learning) 

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3 (2-2-5) 

                   (Learning assessment) 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา   3 (2-2-5) 

                    (Innovation Information Tachnology and Communication in Education) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3 (2-2-5) 

  (Research for Learning Development) 

300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3 (2-2-5) 

                     (Communicative Languages for Teachers) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา      2 (1-2-3) 

                     (Quality Assurance in Educatoin) 
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 2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1     6 (0-36-0) 

                   (Internship 1)  

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     6 (0-36-0) 

                    (Internship 2) 

 

หมายเหตุ:   

 1.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21001 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาต้องสอบผ่าน 

รายวิชาดังต่อไปนี้ 

  1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 – 300-21009 จำนวน 26 หน่วยกิต 

  1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 

 2.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาต้องสอบผ่าน

รายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก        กำหนดให้เรียน          64  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาแกน      กำหนดให้เรียน   4  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-20001   สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา      2 ( 2-0-4) 

  (Aesthetics of Music Education) 

302-20002  ประวัติและพัฒนาการดนตรี      2 (2-0-4) 

  (History and Development of Music) 

 

   2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/เอกดนตรีสากล 

                   (1) วิชาเอกดนตรีไทย 

       1) เอกบังคับ     กำหนดให้เรียน           40  หน่วยกิต 
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ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา   จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-25001  ทักษะดนตรีไทย 1       3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 1) 

302-25002  ทักษะดนตรีไทย 2       3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 2) 

302-25003  ทักษะดนตรีไทย 3       3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 3) 

302-25004  ทักษะดนตรีไทย 4       3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 4) 

302-25005  ทักษะดนตรีไทย 5       3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 5) 

302-25006  พ้ืนฐานโสตทักษะ       3 (2-2-5) 

  (Foundation for Ear Training)  

302-25007  การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย      2 (1-2-3) 

  (Analysis and Criticism on Thai Music) 

302-25008  ทฤษฎีดนตรีไทย        2 (2-0-4) 

  (Thai Music Theory) 

302-25009  การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย      3 (2-2-5) 

  ( Thai Music Learning Management ) 

302-25010  นวัตกรรมการสอนทางดนตรีไทย      3 (2-2-5) 

  (EducationalInnovation in Thai  Music) 

302-25011  การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจิโอ     3 (1-4-4) 

  (Thai Classical Singing and Solfeggio) 

302-25012  การวิจัยด้านดนตรีไทย       3 (2-2-5) 

  (Thai Music Research Methodology) 

302-25013  การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย      2 (1-2-3) 

  (Maintenance of Thai Music Instrument) 
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302-25014  คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย      2 (1-2-3) 

  (ComputerFor Thai Music) 

302-25015  การปรับวงดนตรีไทย       2 (1-2-3) 

  (Thai Ensemble Adjustment) 

 

       2) เอกเลือก        กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า        20  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    2 (1-2-3) 

  (Content of Fundamental Curriculum) 

302-25019 การจัดการแสดงดนตรี       2 (1-2-3) 

  (Music Performance Activities) 

302-25021 การประพันธ์เพลงไทย         2 (1-2-3) 

  (Thai  Music Composition) 

302-25022 ทักษะเครื่องดนตรีสากลในสถานศึกษา     2 (0-4-2) 

  (Western Musical Instrument Skills in School) 

302-25028 เสภา พากย์ เจรจา         2 (0-4-2) 

  (Sepha Pag – Jelraja)   

302-25032 ดนตรีพื้นเมือง        2 (0-4-2) 

(Thai Folk Music) 

302-25036 ทักษะเครื่องดนตรีสำหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     2 (0-4-2) 

(Musical Skills for Foundation Education)   

302-25037 จังหวะและหน้าทับสำหรับครูดนตรี     2 (0-4-2) 

(Rhythm and Nha Tub for Music Teacher)  

302-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายสำหรับครูดนตรี 1      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  

302-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายสำหรับครูดนตรี 2      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)   
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302-25040 เพลงร้องสำหรับเด็กและเพลงพ้ืนบ้าน       2 (0-4-2) 

(Singing Instruction for Children and Folk Song)   

302-25041 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน      2 (2-0-4) 

  (Foundation of Music Theory)  

300-20031 รำโทน          2 (1-2-3) 

  (Ramthon)  

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย      2 (1-2-3) 

  (Drama and Music Contemporary ) 

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง       2 (1-2-3) 

  (The Central folksong) 

300-20083 ทักษะขลุ่ย        2 (0-4-2) 

   (Music Skill :Khlui) 

300-20084 ทักษะอังกะลุง        2 (0-4-2) 

  (Music Skill : Ankalung) 

 

                   (2) วิชาเอกดนตรีสากล  

                1) เอกบังคับ  กำหนดให้เรียน      40 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-26001 ทักษะดนตรีสากล 1       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 1)  

302-26002 ทักษะดนตรีสากล 2       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 2) 

302-26003 ทักษะดนตรีสากล 3       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 3)  

302-26004 ทักษะดนตรีสากล 4       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 4)  
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302-26005 ทักษะดนตรีสากล 5       3 (1-4-4) 

(Western Music Skills 5)  

302-26006 โสตทักษะ         2 (1-2-3) 

(Ear Training) 

302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี      2 (1-2-3) 

  (Analysis and Criticism on Music) 

302-26008 ทฤษฎีดนตรีสากล        3 (3-0-6) 

  (Music Theory) 

302-26009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล      3 (2-2-5) 

  (Western Music Learning Management) 

302-26010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีสากล     3 (2-2-5)

  (Educational Innovation In Western Music) 

302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง    3 (1-4-4) 

  (Thai Classical Singing and Choral Class) 

302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล       3 (2-2-5) 

  (Western Music Research Methodology) 

302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล      2 (1-2-3)     

  (Maintenance of Western Musical Instruments) 

302-26014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล      2 (2-0-4) 

  (Computer for Western music)   

302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก       2 (2-0-4) 

(Western Music History) 
 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนรายวิชาที่มีลำดับการเรียน นักศึกษาจะเรียนรายวิชาขั้นสูงขึ้นได้ ต้องสอบผ่าน   

การเรียนรายวิชาในขั้นต่ำกว่ามาก่อน 
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                 2) เอกเลือก         กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      20  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

  รหัสวิชา  รายวิชา    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-26016 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก     2 (1-2-3) 

  (Music  and  Singing Instruction  for  Children)  

302-26017 หลักการประสานเสียง       2 (2-0-4) 

(Harmony)  

302-26018 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1      2 (2-0-4) 

(Arranging I)  

302-26019 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2      2 (2-0-4) 

(Arranging II)  

302-26020 หลักการประพันธ์และการวิเคราะห์เพลง     2 (2-0-4) 

(Music Compositionand  Music  Analysis)  

302-26023  เปียโน         2 (1-2-3) 

  (Piano)  

302-26028  กีตาร์            2 (1-2-3) 

  (guitar) 

302-26029  ไวโอลิน         2 (1-2-3) 

  (Violin) 

302-26033  วงโยธวาทิต        2 (1-2-3)  

  (Military Band)  

302-26035  เครื่องเคาะตี          2 (1-2-3) 

  (Percussion)  

302-26040  วงบิ๊กแบนด์        2 (1-2-3) 

  (Bigband) 

302-26042  วงซิมโฟนิค        2 (1-2-3) 

  (Symphonic Band) 
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302-26043  เครื่องลมทองเหลือง       2 (1-2-3) 

  (Brass Instrument) 

302-26044  เครื่องเป่าลมไม้        2 (1-2-3) 

  (Woodwind Instrument) 

300-20031 รำโทน          2 (1-2-3) 

  (Ramthon)  

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย      2 (1-2-3) 

  (Drama and Music Contemporary) 

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง       2 (1-2-3) 

  (The Central folksong) 

 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนรายวิชาที่มีลำดับของการเรียน  นักศึกษาจะเรียนรายวิชาขั้นสูงขึ้นได้  ต้องสอบ

ผ่านการเรียนรายวิชาในขั้นที่ต่ำกว่ามาก่อน 

 

                        3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

                             เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

หมายเหตุ ความหมายของรหัสวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

X X X 

 

X X 

X 

 

 

X X 

คณะ 

 

 

สาขาวชิา 

 

 

กลุ่มวชิา 

 

 

หมวดวิชา 

 

 

ล าดับวชิา 
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รหัสวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งที่   1 หมายถึง คณะ 

 เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 

เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

ตำแหน่งที่   2-3 หมายถึง สาขาวิชา 

เลข 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 

เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ตำแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 

เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ตำแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 

เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 

เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 

เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล 

เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 

เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 

เลข 6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 

เลข 7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 

ตำแหน่งที่   6-8 หมายถึง ลำดับวิชา 
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ความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.1.4  การจัดแผนการศึกษา 

       3.1.4.1 วิชาเอกดนตรีไทย 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 

300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี 2 (2-0-4) 

302-25001 ทักษะดนตรีไทย 1 3 (1-4-4) 

302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย 2 (2-0-4) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 1 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 

 

 

X (X - X  -   X) 

 

 

หน่วยกิต 

 

 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

 

 
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัติบรรยาย 
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ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 

300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก1 2 (x-x-x) 

300-21002 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) 

300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5) 

302-20001  สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 2 (2-0-4) 

302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2 3 (1-4-4) 

302-25006 พ้ืนฐานโสตทักษะ 3 (2-2-5) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2  (อัตลักษณ ์1) 2 (x-x-x) 

 รวม 21 

    

 
 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

302-25003 ทักษะดนตรีไทย 3 3 (1-4-4) 

302-25014  คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 

 
 

22 
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ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 

302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4 3 (1-4-4) 

302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย 3 (2-2-5) 

302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย 3 (2-2-5) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3  2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4  (อัตลักษณ์ 2) 2 (x-x-x) 

 รวม 22 

 
 

 

 
ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 

300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 

302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5 3 (1-4-4) 

302-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3    2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6   2 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย  2 (1-2-3) 

302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ 3 (2-2-5) 

302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย 3 (2-2-5) 

302-25015 การปรับวงดนตรีไทย 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 10 2 (x-x-x) 

 รวม 18 

 

 

 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

 รวม 6 

 

 

 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
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             3.1.4.2 วิชาเอกดนตรีสากล 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 

300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี 2 (2-0-4) 

302-26001 ทักษะดนตรีสากล 1 3 (1-4-4) 

302-26008 ทฤษฏีดนตรีสากล 3 (3-0-6) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 21 

 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 

300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก1 2 (x-x-x) 

300-21002 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) 

300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5) 

302-20001  สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 2 (2-0-4) 

302-26002 ทักษะดนตรีสากล 2 3 (1-4-4) 

302-26006 โสตทักษะ 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 1 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2 (อัตลักษณ์ 1) 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

302-26003 ทักษะดนตรีสากล 3 3 (1-4-4) 

302-20014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x)) 

 รวม 22 

 

 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 

302-26009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล 3 (2-2-5) 

302-26010 นวัตกรรมกาศึกษาด้านดนตรีสากล 3 (2-2-5) 

302-26004 ทักษะดนตรีสากล 4 3 (1-4-4) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก  4 (อัตลักษณ์ 2) 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 

300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 

302-26005 ทักษะดนตรีสากล 5 3 (1-4-4) 

302-26013 การซ่อมเครื่องดนตรีสากล 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก  6  2 (x-x-x) 

 รวม 22 

 

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี 2 (1-2-3) 

302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง  3 (2-2-5) 

302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล 3 (2-2-5) 

302-26015 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก 2 (1-2-3) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9  2 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 10 2 (x-x-x) 

 รวม 18 
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ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

 รวม 6 

 

 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 

 รวม 6 

 

 

              3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน    31 หน่วยกิต 

        1.1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดให้เรียน    11 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์       2 (1-2-3) 

          (Historical Background to the Development of Bunditpatnasilpa Institute) 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการ

การศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

บุคคลสำคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครู

และศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

Philosophy vision identity of Bunditpatnasilpa Institute general knowledge of  

Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school 

Dramatic Arts School Fine Arts School to be Bunditpatnasilpa Institute the important people 

of Bunditpatnasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts and 
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performing arts masters and artists who contributed the institute fieldwork for knowledge 

synthesis on historical background to the development of Bunditpatnasilpa Institute 

 

300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3 (3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของ

พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ

และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการ

ทำงาน 

 Concepts and theories related to human behaviors  elements and basic factors of 

human behaviors human behavior in each ages  understanding and self-esteem of and others 

processes and methods of self-development creating interpersonal relationships conflict and 

stress management personality development and life skills in the 21st century contextual 

problem solving and motivation for work 

 

300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

 (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 

   ความหมาย ความสำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง  ธรรมาภิบาล

ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความเป็นไทย  

จิตอาสา จิตสาธารณะ และการต่อต้านทุจริต  การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศาสตร์พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศ

ไทย 4.0 

   Meaning the importance of citizenship roles of citizenship good governance 

democracy political participation awareness and consciousness of being Thai volunteer 

spirit public mind and anti corruption living on the basis of sufficiency economy King 

Bhumibol’s philosophy cultural diversity and local wisdom sustainable development 

according to Thailand 4.0 guidelines 



38 

 

300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 

 (Recreation for Happiness) 

  ความสำคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์

ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุขบทบาทและเทคนิคผู้นำนันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ำใจนักกีฬาสามารถ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 

   The importance and background principles and values of recreational activities 

patterns and benefits of recreational activities design and create recreational activities 

suitable for each age group development of quality of life and health according to nutrition 

principle planning to solve problems in order to have good health to live happily with 

others 

 

         1.1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  กำหนดให้เรียน     9 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-12001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5) 

 (Thai Language for Communication) 

   ความหมาย  ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจน

ภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการนำเสนอในชีวิตประจำวัน 

และการอาชีพ 

   Meaning signification and features of Thai Language for communication verbal 

and non-verbal language culture and using of Thai listening  reading thinking speaking writing 

and presentation in everyday life and careers 
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300-12002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3 (2-2-5) 

 (English for Communication) 

   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม  การใช้ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและ

งานอาชีพ 

   Listening speaking reading and writing by using suitable English vocabularies  

phrases sentence structures idioms using English in arts and culture for communication in 

everyday life and career to communicate in various situations 

 

300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 

(Academic English) 

   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวน

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการนำเสนอในเชิงวิชาการ 

   Listening speaking reading and writing by using suitable English phrases 

sentence structures and idioms for academic presentation purposes 

 

  1.1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน 9   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

 (Science and Environment in Digital Age) 

   วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

มิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์

ในยุคดิจิทัล 

   The effect of science towards the world and environment relationship 

between human and environment in digital age, the effect from human actions towards 

environment guidelines for sustainable development disaster and renewable energy 

dimension to enhance the environmental balance that effect toward human in digital age 
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300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 

   ความสำคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ 

รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการข้อมูลเพ่ือการ

วิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง   

   The importance of mathematic and statistic foundation towards human 

thinking development patterns of mathematical thinking process holistic thinking logical 

thinking  information management for analysis and mathematical problem solving process for 

living in everyday life and self-development 

 

300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5)  

 (Information Technology for Life Long Learning) 

   สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 แหล่งให้บริการ

สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

นำเสนออย่างสร้างสรรค์ 

   Information in globalization backgrounds concepts information technology 

development in modern age using Information technology and information seeking in the 

21st century sources of service information knowing information media literacy laws and 

ethics related to information technology techniques and selecting methods composition and 

reference according to the standard format using electronic medias for creative presentation 

 

       1.2 กลุ่มวิชาเลือก             กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

 (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
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   ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรมและศีลธรรม การนำเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการดำรงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจตคติที่ดีต่อ

ตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

บทบาทหน้าที ่

   Background and relationship between philosophy and ethics meaning of 

ethics  ethics virtue and morality using the philosophers reason for living Conceptualization 

and a self - positive attitude as well as society anti-corruption and self-development to be a 

moral person with responsibility for roles and duties 

 

300-11006 กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 

 (Law in Everyday lifeand career) 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมี

ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 

General knowledge of laws civil and commercial law intellectual property 

criminal law and others that need to everyday life problem conditions related to using laws 

that affecting towards living 

 

300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 

   ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและ

อาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก 

แนวโน้มของเอเชียในโลกยุคใหม่ 

   Background of asia political administrative economic social and cultural 

developments relations and influences of the United States Russia China India and Japan 

towards Asia and ASEAN economic social political and environmental changes affecting in 

Thailand and the world Asian trends in the modern world 
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300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล      2 (2-0-4) 

 (Entrepreneurship in Digital Age) 

  แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการทำธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้นำ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่

ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

   Entrepreneurial concept business goals creative innovation for development 

organization management relationship management cultivating leadership human resource 

management Strategies for building relationships with customers creating cooperation 

between colleaques creating good interaction with in the organization conflict management 

examples of entrepreneurial success in digital age 

 

300-11009     กีฬาเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3) 

  (Sports for Health) 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ชนิดของกีฬา 

ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง แบดมินตัน ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 

   General knowledge of sports science and exercises for health types of sports 

skills procedures regulations rules that should know etiquette safety play and physical 

fitness strengthen by selecting at least sport from the following table tennis football 

volleyball basketball chair ball and sepak takraw 

 

300-12004     วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 

                   (Thai Contemporary Literature) 

   ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย 

เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยใน

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย    
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   Meaning, scope and evolution of Thai contempolaryliterature  analytical 

readingon documentaries  novels  short stories and poetries criticize of art created language 

value social value and the uniqueness of Thai contempolary literature 

 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 

          (Thai Literature Study) 

   ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่สำคัญในสมัย

สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง และลิลิต

พระลอ ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

   Meaning  elements  background and  Thai literature history the importance 

literature in Sukhothai  Ayutthaya  Thonburi and Rattanakosin period  Thai literatures value  

beauty  thinking and knowledgement Tri BhumPhraRuaung and LilitPhra Lo 

 

300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 

 (English for Career Preparation) 

   คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน

โฆษณาสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วนบุคคลและการ

แนะนำตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

   Vocabulary phrase sentence structure and idioms using English for application 

reading for job advertisement fill in application forms correspondence personal data writing 

and introducing and preparing for job interview 

 

300-12007  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 

 (Chinese Language for Communication) 

   ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวน การฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

   Chinese Language fundamental of pronunciation vocabulary phrase sentences  

and idioms Chinese listening speaking reading and writing for communication and useful in  

everyday life 
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300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                       2(1-2-3) 

 (Japanese Language for Communication) 

ความรู้พื้นฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และสำนวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

   Japanese Language fundamental of pronunciation vocabulary phrase 

sentences and idioms Japanese listening speaking reading and writing for communication 

and useful in everyday life 

 
 

300-12009  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         2 (1-2-3) 

 (Korean Language for Communication)  

   ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

   Korea Language fundamental of pronunciation  vocabulary  phrase  sentences 

and idioms Korea listening speaking reading and writing for communication and useful in 

everyday life  

 

300-12010  ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร      2 (1-2-3) 

 (ASEAN Languages for Communication) 

   การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนที่สำคัญการฟังการพูดการอ่าน และการเขียน 

ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร จากภาษาประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้น 

ภาษาไทย  

   Pronunciation the importance of vocabulary phrases sentences and idioms   

listening speaking reading and writing ASEAN languages for communication from National  

language of ASEAN countries at least one language expert Thai language  
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300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล   2 (1-2-3) 

    (Using Computer Program and Digital Media) 

   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ความรู้พ้ืนฐานขั้นตอนการ

ออกแบบ     สื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางใน

การเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค ์

  Using computer software for office basic knowledge of digital media design 

proceduresselection of tools for producing still images and  methods and ways for 

publication creative medias 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน    38 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ กำหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-21001  ความเป็นครูวิชาชีพ       3 (2-2-5) 

(Professional Teacher) 

พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของ 

โลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สำคัญของครู 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตสำนึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 

อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้นำ

ทางการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสำนึกทาง

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะผู้

ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง

แรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 

  Development of teacher profession philosophy philosophy of education 

changes in context of world society and the concept of sufficiency economy criteria of 

teacher professional standards competencies of the teacher characteristics of the teacher 

consciousness virtue and ethics of the teacher the code of ethics in the teaching 

professionvalues and ideology and being ideological and spiritual teachers rules and laws 
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which are related to the teaching profession educational leadershipsprofessional learning 

community supporting thinking process through ethical consciousness roles and duties of 

the teacher  as a learner and a learning organization agent roles of the teacher as a 

person who driving education for community and society development studying and 

observing duties of the teacher in academic institutions for creating inspiration and 

attitudeto teacher profession 

 

300-21002  จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) 

 (Psychology for Teachers) 

  แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้

คำปรึกษาที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการ

แก้ปัญหาผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

  Concepts theories of educational psychology developmental psychology 

guidance and counseling psychology which are important guidance for the teacher 

professional analyzing and developing of learners according to potential psychologyto 

encourage and to contribute to learning management based on individual differences 

creating motivationto improve the quality of life and full potential of learners  encouraging 

the participation of parents and the community network to  develop and solve problems of 

learners learning Support which has the quality studying and  understanding the community 

context which lives together based on cultural diversity as well as cultural conservation and 

local wisdom 

 

 

 

 



47 

 

300-21003  การพัฒนาหลักสูตร       3 (2-2-5) 

 (Curriculum Development) 

  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา 

กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา 

หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ

เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนคำอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 

  Philosophy concepts theories elements and curriculum development 

analyzing the curriculum studying the case study of good school curriculums school 

curriculumdevelopment practicing curriculum designs and development of classroom 

andinstitution curriculum implementation toward learning management in classroom 

designcontents and learning units writing course description practicing school curriculum 

evaluation 

 

300-21004   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

(Methodology of Learning) 

           หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้น

เรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการจัดทำ

แผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  Principles theories practices and types of learning management the designof  

learning management which corresponds with 21st century learners creation of learning  

management plans which strengthencritical thinking creative thinking and problem solving  

thinking earning management of inclusive education creation of learning environments and  

classroom management and educational practices in simulation and real situations   

observing learning management and creation of learning management plans in academic  

institutions 
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300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       3 (2-2-5) 

                  (LearningAssessment) 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ

สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสั ย และจิตพิสัย การ

ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจาก

แฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียนสังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน

ผลการเรียนในสถานศึกษา 

  Principlesconceptstheories and practices in learning measurement and 

evaluation of learners constructing and searching for quality instruments and learning 

measurements and evaluation of cognitive domainpsychomotor domain and affective 

domain formative and summative assessments authentic assessment performance 

assessmentand portfolio assessment practicing in learning measurement and evaluation 

leading the assessment results to develop learners settingexamination questions observation 

constructing assessment instruments checking examination ratings and Assessment of 

learning in academic institutions 

 

300-21006     นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  3 (2-2-5) 

                  (Innovation, Information Technology and Communication in Education) 

           หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การมีจริยธรรม การ

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

  Principles concepts theories of innovation Information Technology and 

educational technology designproduction application and assessment of digital media 

technology for learning acquiring ethics digital media literacydigital laws and using high-

quality media in learning management 
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300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3 (2-2-5) 

 (Research for Learning Development) 

           ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  

การเขียนรายงานการวิจัย การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สังเกต

สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อนำมาสู่การกำหนดประเด็นปัญหาในการทำวิจัย 

  Connotation significance principles and types of research concepts theories 

and related research topics determiningthe research topics creating research designs creating 

research instruments and data collections population and sample identifications research 

methodologies analyses and interpretations of data conducting research reports leading an 

educational innovationsthat links to research methods developing learners with research-

basedlearning and practicing researches and leading the results of the research for the 

improvement of teaching-learning problems of classroom to formulating the research 

problem 

 

300-21008     ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5) 

                   (Communicative Languages for teachers) 

           วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยคำ สำนวน น้ำเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การควบคุม

ชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 

  Speech in teaching principles theories and techniques in listening speaking 

reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words tones and gestures  

for communication knowledge transfer classroom management instilling motivation and  

inspiration in students 
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300-21009    การประกันคุณภาพการศึกษา         2 (1-2-3) 

                  (Quality Assurance in Education) 

         หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ

การศึกษา และการนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

  Principlesand practices about quality assurance administration Internal and  

external quality assurance laws which are related to quality assurance creating quality  

assurance activities and leading the results of assessment to improve the qualities of  

assurance system  

 

 2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

300-21010   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

                  (Internship 1) 

  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพครูภายใต้

การกำกับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือกำหนดแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน การ

ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  

  Teaching internships for education majors in schools through knowledge 

integration to carry out professional teachers under university advisorssupervision creation of 

learning management plansteaching methods using instructional mediadigital technology 

innovationstechniques and strategies for learner-centered learninglearning measurement and 

evaluation to develop learning management and learnersrecording and reporting of the 

learning management process academic activities practicing the analysis of a classroom 

teaching in real situations for formulation of classroom researchguidelinehandling of other 

duties and seminar in education 
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300-21011    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 

 (Internship 2) 

  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพครูภายใต้

การกำกับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู

นอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  

  Teaching internships for education majors in schools through knowledge 

integration to carry out professional teachers under university advisorssupervision creation of 

learning management plans teaching methods using instructional media sing instructional 

media digital technology innovations techniques and strategies for learner-centered 

learninglearning measurement and evaluation to develop learning management and 

learnersrecording and reporting of the learning management process academic 

activitiesclassroom research for developing learners and teaching-learning handling of other 

duties and seminar in education 

 

หมายเหตุ:   

1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาต้องสอบผ่าน

รายวิชาดังต่อไปนี้ 

        1.1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู  รายวิชา300-21001 ถึง 300-21009 จำนวน 26    

หน่วยกิต    

        1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 

2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  นักศึกษาต้องสอบผ่าน

รายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 

       2.2  กลุ่มวิชาเอก  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       64   หน่วยกิต 

             2.2.1 วิชาแกน  กำหนดให้เรียน  4   หน่วยกิต 
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ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

302-22001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา      2 (2-0-4) 

  (Aesthetics of music Education) 

 ความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  

องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ  ความสำคัญของดนตรีต่อมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการนำความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์ดนตรีศึกษา 

 Meaning, Principles.  Philosophy, Concepts and theories lelated to the 

importance of music to humans, in order to be a guideline for creativity in bringing 

knowledge to integrate with music education science.  

 

302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี      2 (2-0-4) 

  (History and Development of Music) 

 ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คุณค่า 

ความสำคัญและความสัมพันธ์ของดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประวัติบุคคลสำคัญทางดนตรี 
  History and Development ofThai and Wlstern music from the part to the 

present. Value, important and relationship of music to society and culture. History of people 

who have signiticance. 

 

 2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย /วิชาเอกดนตรีสากล 

  (1) วิชาเอกดนตรีไทย  

   1) เอกบังคับ กำหนดให้เรียน  40   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

302-25001 ทักษะดนตรีไทย 1        3(1-4-4) 

  (Thai Music Skills 1)  

- ปี่พาทย์ โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว  

เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา กล่อมนารี เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงจระเข้หางยาวทางเสภา เพลงแขกมอญ

บางขุนพรหม เถา  เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา เพลงตับขอมดำดิน เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงตับนิทรา
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ชาคริต เพลงระบำอู่ทอง ระบำสี่บท เพลงหน้าพาทย์ (กระบองกัน โปรยข้าวตอก  ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ 

ชายเรือ แผละ) เพลงสำหรับละครในและละครนอก 

- Pi-Phat  HomrongIyaretPlengHomrongTayaePlengSansudsawartSamchan 

PlengKhamenpeekaewPlengKhamenprrkaewThangsakwaPlengKhlomnaree 

ThaoPlengSudsangwnTahoPlengChorakaehangyaoThangsepaPlengKhaekmonbangkhunprom 

Tao PlengBrahmkaobosth Thao 

PlengTubkhomdamdinPlengRuengtaokinpakbungPlengTubnithrachakritPlengRabam-U Thong 

Rabam Si-Bot PlengNhaphat(KrabongkanProyKaowtorkPrasithRukronPluketonmaiChryreuPlae) 

Music for Lakorn Nork 

- เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว 

ทางสักวา เพลงกล่อมนารีเถา สุดสงวน เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา 

เพลงตับนิทราชาคริต เพลงตับขอมดำดิน เพลงระบำอู่ทอง เพลงระบำสี่บท 

- Thai Strings  HomrongIyaretPlengHomrongTayaePlengSansudsawart 

SamchanPlengKhomnaree ThaoPlengSudsangwn Thao PlengKhaekmonbangkhunprom 

ThaoPlengBrahmkaobosth Thao PlengTubnithrachakritPlengRabam-U Thong PlengRabam Si-

Bot 

- ปี่ เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงกล่อมนารี เถา 

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงสำหรับละครในและละคร

นอก เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเสมอมาร เพลงกระบองกัน เพลงโปรยข้าวตอก) ปฏิบัติขลุ่ยและปี่มอญ 

- Pi  HomrongIyaretPlengHomrongTayaePlengSansudsawartSamchan 

PlengKhlomnaree Thao PlengKhaekmonbangkhunprom ThaoPlengSudsangwn Thao Pleng  

ChaRuengtaokinpakbungMusic For LakhonNai and Lakhorn Nork PlengNaphat                     

( PlengSamermarnPlengKrabongkanPlengPorykaowtok) Practice Khuli and Pi Mon 

 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  

 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลง

สำหรับการแสดง ได้แก่ กระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ เพลงเรื่อง

เต่ากินผักบุ้ง เพลงระบำอู่ทอง เพลงสำหรับละครในและละครนอก  
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 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับเพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรง

ทะแย เพลงจระเข้หางยาว ทางเสภา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา ตับนิทราชาคริต 

 3) ปฏิบัติหน้าทับพิเศษและหน้าทับเฉพาะสำหรับกลองแขกท่ีใช้กำกับเพลงระสี่บท  

 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

 - KruengNaung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 

  1) Practice Nah Tub Thaphon  Klong Tad that control sacred song 

PlengRuengPlhleng Cha  and Music for performances 

KrabongkanProyKaowtorkPrasithRukronPluketonmaiChryreuPlaeMusic for Lakorn Nork 

  2) Practice Nha Tub Klong Song Nha and Klong Khaek that control  

HomrongIyaretPlengHomrongTayaePlengChorakaehangyaoThangsepaPlengKhaekmonbangkhu

nprom Thao  PlengTubnithrachakrit 

  3) Practice special Nha Tub and specifically Nha Tub for Klong Khaek that 

control PlengRabam Si-Bot 

  4) Pratice Music based on Types of Music at least 5-10 

 - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา  เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงกล่อมนารี เถา 

เพลงถวิลหา เถา เพลง แขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงแขกขาว เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงจีนลั่นถัน 

เถา เพลงตับขอมดำดิน เพลงตับนิทราชาคริต เพลงระบำสี่บท เพลงระบำจันทกินรี ระบำอู่ทอง เพลงสำหรับ

ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ 

- Thai Vocal PlengKhamenpeekaewThangsakwaPlengSansudsawart 

SamchanPlengKhlomnaree Thao  PlengThawinha Thao  PlengKhaekmonbangkhunprom Thao  

PlengKhaekkaow Thao PlengSaiphrachun Thao  PlengCheenlanthan Thao  

PlengTubKhomdamdinPlengTubnithrachakritPlengRabam Si-Bot 

PlengRabumchanthakinnareeRabam-U Thong Music for  KhunchangKhunphanSepa Drama 

episode Phrwaitakethap 

 

302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2        3(1-4-4) 

  (Thai Music Skills 2)  

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลง 
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เขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท) เพลงบังใบ 

เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลงเรื่องทำขวัญ เพลงระบำเงือก เพลงหน้าพาทย์ 

(เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้ามสมุทร ตระเชิญ ตระนารายณ์บรรทมไพร) เพลงสำหรับละครชาตรี 

- Pi-Phat Pleng Homrong Jomsurang Pleng Homrong KhwanmuengPleng 

 Phiromsurang SamchanPleng Khemryai SamchanPleng Thayoikhemr SamChanPleng 

Phamahaton Samchun (Tang Kru Montri Tramod)Pleng Bangbai Thao Pleng Aokthale Thao 

Pleng Tublonpatchaykhaow Samchan Pleng RuengtamkhwanPleng Rabumneguk Pleng 

Naphat ( Cheidchan SornthanongSameurkhamsamutt Trachue Tranaraibunthomphir) Music 

for Lakorn Chatri 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น  

เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา 

สามชั้น เพลงระบำเงือก  

- Thai Strings Pleng Homrong Jomsurang Pleng Homrong Khwanmueng  

Pleng Khemryai SamchanPleng Phiromsurang Samchan Pleng Thayoikhemr SamChan Pleng 

Bangbai Thao Pleng Aokthale Thao Pleng Tublonpatchaykhaow Samchan Pleng Rabumneguk 

- ปี่ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลง      ทยอย 

เขมร สามชั้นเพลงอกทะเล เถา เพลงเรื่องทำขวัญ เพลงสำหรับละครชาตรี เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเข้าม่าน

เพลงเสมอข้ามสมุทรเพลงตระนารายณ์บรรทมไพรเพลงตระสันนิบาต) เพลงเดี่ยวเชิดนอกเพลงเดี่ยวนกขมิ้น 

- Pi  Pleng Homrong Jomsurang Pleng Homrong Khwanmueng PlengKhemryai  

Samchan Pleng Thayoikhemr SamChan Pleng Aokthale Thao Pleng Ruengtamkhwan Music 

for Lakorn Chatri Pleng Naphat (Pleng Kheaoman Pleng Sameurkhamsamutt Pleng 

Tranaraibunthomphir Pleng Trasannibat) Solo  Chiednork Nokkhamin 

 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  

 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลง

สำหรับการแสดง ได้แก่ เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้ามสมุทรตระเชิญ  ตระนารายณ์    บรรทมไพร เพลงเรื่องทำ

ขวัญและเพลงระบำเงือก 

 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับเพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหม 

โรงขวัญเมือง เพลงแสนสุดสวาท สามชั้นเพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร  
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สามชั้น  เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท) เพลงบังใบ เถา       

 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้กำกับเพลงสำหรับละครชาตรี 

 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

 - KruengNaung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 

 1) Practice Nah Tub Thaphon  Klong Tad that control sacred song 

PlengReengPlengcha and music for performance  Cheidchan Sornthanong 

Sameurkhamsamutt Trachuen Tranaraibunthomphir Pleng Rabumneguk      

 2) Practice Nah Tub Thon Chatri and Klong Khaek that control PlengHomrong 

Jomsurang Pleng Homrong Khwanmueng Pleng Sansudsaward Samchan Pleng Phiromsurang 

Samchan Pleng Phiromsurang Samchan Pleng Khemryai Samchan Pleng Phamahaton 

Samchun (Tang Kru Montri Tramod)Pleng Bangbai Thao 

 3) Practice Nha tub Thon Chatri and Klong Chatri that control for LakornChatri 

 4) Pratice Music based on Types of Music at least 5-10 

 - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น 

เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงสี่บท เถา เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล 

เถา ตับนางซิลเดอริลลา ตับนางนาค สองชั้น ตับลมพัดชายเขา สามชั้น ระบำเงือก 

 -Thai Vocal  Pleng Khemryai SamchanPleng Phiromsurang SamchanPleng 

Thayoikhemr SamChanPleng Somsongsang Thao Pleng Khaekkhulit Thao Pleng Khemrpong 

Thao Pleng Sibot Thao Pleng Bangbai Thao Pleng Aokthale Thao Tub Nangcindrella Tub 

Nangnark Song Chan Tublonpatchaykhaow Samchan Pleng Rabumn eguk 

 

302-25003 ทักษะดนตรีไทย 3        3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 3)  

- ปี่พาทย์ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะ  

สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงสี่บท เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเรื่องสีนวล เพลงฉิ่งเรื่อง  ฉิ่งพระฉัน 

เพลงหน้าพาทย์ (เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงสำหรับละครพันทางเพลงลงสรงโทน เพลง

สำหรับรำฉุยฉายเพลงระบำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
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เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทองแต่งตัว(ถึงฉุยฉาย) เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่อง

รามเกียรติ์ ชุด เมขลา-รามสูร  

- Pi-Phat  Homrong Malileuy Homrong Phamawat Pleng Surintharahu Sam 

Chan Pleng Sansanao Sam Chan PlengKakhemrratchaburi Sam Chan PlengSibot Thao 

PlengPhamahea Thao PlengRuengsrinuen PlengChingrueng Chingphrachaun PlengNaphat 

(Sameurmarn Sameurthen Kukphat Bathsakuni) Music for Lakorn Phantang Pleng 

Longsrongthon Music for Chuichay Pleng Rabumbeikrong Kingmai negin tong Pleng Lakorn 

Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheelPleng Lakorn Sepa 

KhunchangKhunphan episode Nangwanthong dress up (to Chuichay) Music for Khon Dance 

episode Mekhala–Ramasur 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลง 

เขมรราชบุรี สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา สาม

ชั้นเพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงระบำเริงอรุณ ปฏิบัติซออู้เพลงหน้าพาทย์ 

ได้แก่ เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงรัว 

- Thai Strings  Homrong Malileuy Pleng Surintharahu Sam ChanPleng  

Sansanao Sam Chan PlengKakhemrratchaburi Sam Chan PlengPhamahea Thao  

PlengChingruengChingphrachaunPleng Tub SamingthongPlengTublompatchaykhaow Sam 

chanPleng Lakorn Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheel Pleng 

Rabun Reingarun Practice Saw-U sceared song  Pleng Hor Pleng Khomvien Pleng Tranimrit 

Pleng KrabongkanPlengRouae 

- ปี่เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวาเพลงเขมรราชบุรี สามชั้น 

เพลงอาถรรพ์ เถาเพลงแขกลพบุรี เถา (ทางครูช้อย สุนทรวาทิน) เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระฉัน เพลงระบำอู่ทอง 

เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้าเพลงพราหมณ์ออกเพลงบาทสกุณี) ฉุยฉายพราหมณ์ฉุยฉายเบญกาย 

- Pi  Homrong  Malileuy PlengKhamenprrkaewThangsakwa  Pleng 

Kakhemrratchaburi Sam Chan PlengRthan Thao PlengKaeklopburi Thao ( ThangKrue Choi  

Suthrawathin) PlengChingrueng Chingphrachaun PlengRabam-U Thong PlengNaphat 

(PlengPhramkheao PlengPhrmork PlengBathsakhuni) ChuichayPhram ChuichayBenyakay 

  - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
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 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลง

สำหรับการแสดง ได้แก่ เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี เพลงเรื่องสีนวล โขน ละครใน ละครนอก 

ละครเสภาและละครพันทาง 

 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้กำกับการแสดงรำกริชมลายู (หน้าทับสะระหม่าแขก) และ

การแสดงศิลปะป้องกันตัว (หน้าทับโยน-แปลง)หน้าทับพิเศษเพลงลงสรงโทน 

 3) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับเพลงสามชั้น เพลงเถาและเพลงตับ 

ได้แก่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงสี่บท เถา 

และเพลงพม่าเห่ เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)  

 4) ปฏิบัติหน้าทับเครื่องหนังที่ใช้ประกอบละครพันทาง เช่น ตะโพนมอญ -    เปิงมางคอก 

กลองยาว กลองมะริกัน กลองต๊อกฯลฯ 

 5) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

   - KruengNaung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 

 1) Practice Nah Tub Thaphon  Klong Tad that control sacred song  

PlengReengPlengcha and music for performance  Sameurmarn  Sameurthen Kukphat 

Bathsakuni PlengRuengsrinuenKhonLakornNaiLakorn Nork LakornSepa and Lakorn Phantang 

 2) Practice Nah Tub Klong Khaek that control Dagger Malayu Dance                

( Nha Tub Sarama Khaek) and Martial Arts ( Nha Tub Yhon-Phlang) specifically Nha Tub 

PlengLongsorngthon 

 3) Practice Nha tub Klong Song Na and Klong Khaek that control Pleng Sam 

Chan Pleng Thao and Pleng Tub  Homrong Malileuy Homrong Phamawat Pleng Surintharahu 

Sam Chan Pleng Sansanao Sam Chan PlengSibot ThaoPleng Phamahea Thao (Tang Kru 

Montri Tramod) 

 4) Pratice Nha Tub for Lakorn Panthang  Taphon Mon Pengmang Khok Klong 

Yao Klong Marican Klong Tok etc 

 5) ) Playing Music based on Types of Music at least 5-10 

- คีตศิลป์ไทย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงต่อยรูป เถา  

เพลงปลาทอง เถา เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา สาม

ชั้น เพลงตับจูล่ง เพลงลงสรงโทน เพลงระบำเริงอรุณ เพลงสำหรับรำฉุยฉาย เพลงระบำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง 
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เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทอง

แต่งตัว(ถึงฉุยฉาย) เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เมขลา-รามสูร  

- Thai Vocal  Surintharahu Sam Chan Pleng Kakhemrratchaburi Sam Chan 

Pleng Toiruop Thao Pleng Platong Thao Pleng Sansanao Sam Chan Pleng Phamahea Thao 

Pleng Tub Samingthong Pleng Tublompatchaykhaow Sam chanPleng Tub Julong Pleng 

Longsrongthon Pleng Rabun Reingarun Pleng for Chuichay Pleng Rabum Beik Rong Kingmai 

Ngein TongPleng Lakorn Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheel 

Pleng Lakorn Sepa KhunchangKhunphan episode Nangwanthong dress up ( to Chuichay) 

Music for Khon Dance episode Mekhala-Ramasur 

 

302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4        3(1-4-4) 

  (Thai Music Skills 4)  

- ปี่พาทย์เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถาเพลงนาคเก้ียว  

เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก) เพลงตับขะแมร์กอฮอม เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก  

เพลงตับนเรศชนช้าง เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก เพลงละครชาตรี  

เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอนพระลอตามไก่ถึงพระลอลง

สวน เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขม้ิน  

- Pi-Phat  HomrongJeen Lo PlengBulan Sam Chan Pleng Bai Klang Thao 

PlengNakKeiywPleng Na Phat (PlengPhramkheaoPlengPhrmork) Pleng Tub Khamaer Ka 

HomPlengRuesiSeing look Tub Nares Chon Chang Music for Khone episode NaraiPrabNontuk, 

PlengLakornChatriPhraSuthonManohra episode Choosing a partner PlengLakonPanthang 

PraLor episode Chicken Pursued to sightseeing in the garden Solo  PlengCheid Nork, 

PlengNokKhamin 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงสามม้า เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา  

เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง เพลงลาวแพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงเดี่ยวสุดสงวน ซอ

ด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น เพลงสุรินทราหู เพลงทะแยเพลงนกขมิ้น 

- Thai Strings  Pleng Homrong Sam Ma Pleng Bulan Sam Chan PlengNak 
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Keiyw, PlengBaikhlang Thao Solo  PlengMulong PlengLaopan PlengJeen Kim YaiPleng Ching 

Reng Ching Trang Solo for Saw-Duang Saw-u Saw-sam-saiPlengSudsangwnPleng Surintharahu 

Pleng TayaePlengNokKhamin 

- ปี่เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงนาคเกี้ยว สองชั้นเพลงบุหลัน สามชั้น เพลงสุรินทราหู สามชั้น 

เพลงนารายณ์แปลงรูป เถาเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงระบำสี่บท ปฏิบัติปี่ชวา

(เพลงนางหงส์ สองชั้นเพลงอาวุธเพลงสะระหม่าเพลงรำซัดชาตรี) 

- Pi  HomrongJeen Lo PlengNakKeiyw Song Chan PlengBulan Sam Chan  

Pleng Surintharahu Sam Chan Pleng Narai Plang Rub Thao Pleng Phram Did Nam Tao Thao 

Pleng Ching Reng Ching Trang PlengRabum Si bot Practice Pi Chawa (Pleng Nang Hong Song 

Chun  PlengAr-wutPlengSaramaPhlen Ram Sat Chartri) 

 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  

  1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลง

พราหมณ์ออก)  การแสดงโขน ละคร เช่น หน้าทับสำหรับการแสดงตรวจพล ตัวละคร พระ นาง ยักษ์ ลิง ฯลฯ 

และหน้าทับทีใ่ช้กับการพากย์โขน เช่น พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง    พากย์โอ้ ฯลฯ 

  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้า กลองแขกและกลองมลายูที่ใช้กำกับเพลงโหมโรงจีนโล้ 

เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา หน้าทับเพลงเรื่องนางหงส์ เพลงละครพันทางและ   เพลงเดี่ยว เช่น 

เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น   

 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้กำกับเพลงสำหรับละครชาตรี 

 4) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

 - KruengNaung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 

 1) Practice Nah Tub Thaphon  Klong Tad that control sacred song         

(PlengPhramkheao PlengPhrmork) KhonLakornNha Tub Inspection for Phra Nang Yak Ling etc 

and Nha Tub that for PhakKhonPhakMuengPhak Rot PhakChomdongPhak O etc 

 2) Practice Nah Tub Klong Song na Klong Khaek and Klong Malayu that 

control Pleng HomrongJeen Lo PlengBulan Sam Chan PlengBaikhlang Thao Nha Tub 

PlengRueng Nang Hong PlengLakornPanthang and Solo  PlengCheid Nork PlengNokKhamin 

 3) Practice Nha Tub Ton Chatri and Klong Chatri that control LakornChatri 

 4) Playing Music based on Types of Music at least 5-10 
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 - คีตศิลป์ไทย เพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยใน เถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลง

หกบท เถา เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงเขมรโพธิสัตย์ เถา เพลงตับขะแมร์กอฮอม    เพลงตับฤาษี

เสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชนช้างเพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุกเพลงละคร

ชาตรี เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน พระลอตามไก่ถึงพระ

ลอลงสวน 

  - Thai Vocal  PlengNakKeiywPlengBaikhlang, PlengThayoiNai Thao        

PlengBulan Sam Chan PlengHok Bot Thao PlengKhaekmon Thao PlengSarthiTao 

PlengKhamrpothisat Thao Pleng Tub Khamaer Ka HomPlengRuesiSeing look  Tub Naret Chon 

Chang Music for Khone episode NaraiPrabNontuk, PlengLakornChatriPhraSuthonManohra 

episode Choosing a partner PlengLakonPanthangPraLor episode Chicken Pursued to 

sightseeing in the garden 

 

302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5        3 (1-4-4) 

  (Thai Music Skills 5)  

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงกราวนอก เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก สามชั้น  

เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา 

เพลงเชิดจีน เพลงเรื่องกะระหนะ เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศกเพลงเดี่ยวสารถี 

เพลงเดี่ยวแขกมอญ 

- Pi-Phat  Pleng Homrong Krow Nork Pleng Thepbunthom Sam Chan 

PlengThayoi Nork Sam Chan Pleang Lao Seing Tian Thao PlengThonsmor Thao 

PlengPharmdidnamtao Thao PlengAr-Than Thao Pleng O-Lao Thao 

PlengCheidJeenPlengRuengKarana  Pleng Tub Mhaesrisongkrueng Solo  Pleng Phraya 

SokPlengSarthiPlengKhaekmon 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงม้ารำ เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงไส้พระจันทร์ เถา  

เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงทยอยนอก เถา เพลงตับมอญกละ เพลงเชิดจีน เพลง

เดี่ยว จะเข้ เช่น เพลงฉิ่งช้างประสานงา เพลงเดี่ยวฉิ่งตวงพระธาตุ เพลงนกขมิ้น เพลงเดี่ยวจีนแส ซอด้วง ซออู้ 

ซอสามสาย เช่น เพลงเดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญาครวญ 

- Thai Strings  Homrong Mha Ram Pleng Thepbunthom Sam Chan Pleng Sai 



62 

 

Phrachan ThaoPlengPharmdidnamtao Thao PlengAr-Than Thao PlengThayoi Nork Thao Pleng 

Tub Mon KraPlengCheidJeen Solo ChakhePleng Ching ChangprasanngaPleng Ching Twang 

PhraThartPlengNok Kha Min PlengJeenSae Saw-Duang Solo Saw-u Saw-sam-

saiPlengSarthiPleng Phraya SokPlengKhaekmonPleng Phraya Khrwan 

- ปี่เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้นเพลงมอญรำดาบ เถาเพลงหกบท เถา 

เพลงถอนสมอ เถา เพลงตับนิทราชาคริต เพลงสำหรับละครพันทาง  เพลงเดี่ยวพญาโศกเพลงเดี่ยวแขกมอญ 

- Pi  Pleng Homrong Phamawat Pleng Khamr Pi Kaew Sam Chan Pleng Mon  

Ram Dab Thao Pleng Hok But Thao Pleng Thonsamor Thao PlengTubnithrachakrit Music for 

LakornPhantang Solo Pleng Phraya SokPlengKhaekmon 

   - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับที่ใช้ในงานพระราชพิธีและเพลงตาม

บทเรียนในหลักสูตร  

 1) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกท่ีใช้ในพระราชพิธีงานมงคล ได้แก่ หน้าทับสะระหม่าไทย 

 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองมลายูที่ใช้ในพระราชพิธีงานอวมงคล ได้แก่ หน้าทับนางหงส์ สองชั้น

หน้าทับนางหน่าย หน้าทับบัวลอย 

 3) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดท่ีใช้กำกับเพลงเรื่องกะระหนะ 

                     4) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกท่ีใช้กำกับเพลงโหมโรงม้ารำ เพลงเทพบรรทม

สามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงละครพันทางและเพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศกเพลงเดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยว

แขกมอญ 

 5) ปฏิบัติหน้าทับตะโพนมอญ-เปิงมางคอกเพลงตับมอญกละเพลงมอญประจำวัด เพลงมอญ

ประจำบ้าน เพลงมอญเชิญผี ฯลฯ 

 6) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

  - KruengNaung Studying Types and Form of Nha Tub in Royal Ceremony and 

Music in Curriculum 

 1) Practice Nah Tub Klong Khaek in Auspicious Ceremony  Nha Tub Sarama 

Thai 

 2) Practice Nah Tub Klong Malayu in Funeral Cermony  Nha Tub Nang Hong 

Song Chan Nha tub Nang NaiNha Tub Bualoy 

 3) Practice Nha Tub Taphon  Klong That that control PlengRueng Karana 
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 4) Playing Nha Tub Klong Song Na and Klong Khaek that control Pleng 

Homrong Mha Ram Pleng Thepbunthom Sam Chan PlengBaikhlang Thao  Music for 

LakornPhantang Solo Pleng Phraya SokPlengSarthiPlengKhaekmon 

 5) Practice Nha Tub Taphon Mon-PeingmangPleng Tub Mon KraPleng Mon 

Prajumwat, Pleng Mon PrajumbhanPleng Mon Chune Pee 

 6) Playing Music based on Types of Music at least 5-10  

- คีตศิลป์ไทย เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก สามชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น  

เพลงทะแย สามชั้น เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงถอนสมอ เถา 

เพลงเชิดจีน เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงละครชาตรี เรื่อง พระสุธนมโนห์รา ตอน เลือกคู่ 

 - Thai Vocal Pleng Thepbunthom Sam Chan Pleng Thayoi Nork Sam Chan 

Pleng Phraya Sok Sam Chan Pleng Tayae Sam Chan Pleng Lao Seing Theyn Thao Pleng O-Lao 

Thao Pleng Pharmdidnamtao Thao Pleng Thonsmor Thao Pleng Cheid Jeen Pleng Ar-Than 

Thao PlengLakornChatriPhraSuthonManohra episode Choosing a partner 

 

302-25006 พื้นฐานโสตทักษะ       3 (2-2-5) 

  (Foundation for Ear Training) 

 องค์ประกอบการฝึกโสตทักษะ ฝึกทักษะการฟังทำนอง ฝึกเคาะหรือตบจังหวะ ในอัตรา

ธรรมดา อัตราผสม บันทึกโน้ตจากการฟัง (Dictation of Melody)  การขับร้องโน้ตให้ตรงตามทำนองและ

จังหวะ (Solfeggio) 

  Elements of Ear Training.  Practice Listening melody Rhythmic practice in 

Simple Time, Compound times. Dictation of Melody. Singing the note according tis melody 

and rhythms by Solfeggio. 

 

302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย    2 (1-2-3) 

(Analysis and Criticism on Thai Music) 

 องค์ประกอบของดนตรีไทย  ระบบเสียง  ความหมายและรูปแบบทำนองของเพลงไทย 

ประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์เก่ียวกับดนตรีแนวคิด หลักการในการวิเคราะห์ด้านดนตรีไทย  ฝึก 

วิพากษ์วิจารณ์ดนตรีตามกรณีศึกษา 
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  Components of Thai music.  Sound System, Meaning and forms of various 

types of Thai music. Music rules. Concept, Principles in analysing Thai music. Practice music 

criticize according to case studies. 

 

302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย       2 (2-0-4) 

  (Thai Music Theory) 

 หลักการของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของเครื่องดนตรี วงดนตรี ระดับเสียงของดนตรีไทย 

ความสำคัญของวงดนตรี บทเพลง การขับร้อง หลักการขับร้องและประเภทเพลง  ขับร้อง วิธีการบรรเลง 

หน้าที่บทบาทในการบรรเลงและการขับร้อง 
  Principles of Thai music theory. History of music instrument. Ensemble. Pitch 

of Thai music. The importance of Ensemble, Song, Vocal. The Principles and types of singing. 

Method of the instrumental. The roles of playing and singing. 

 

302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย      3 (2-2-5) 

  (Thai Music Learning Management) 

 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กในแต่ละช่วงวัย ประเด็นสำคัญทางจิตวิทยาการสอนดนตรี 

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรีไทย กลวิธีการสอนดนตรีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดนตรี

และการจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อการสอนดนตรี การจัดการเรียนรู้ ในชั้น

เรียนสำหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การบริหารจัดการ

และควบคุมชั้นเรียนการประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการข้ามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การศึกษา

ผลงานวิจัย การสังเกตการณ์สอนดนตรีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีไทยในสถานการณ์จำลอง   

  Child music development, important psychological issues in music teaching, 

various learning theoriesin teaching music, strategies for teaching Thai music, Analysis of 

learning content in music and learning plans, organiging musical activities, selecting media for 

teaching music, manging classroom learning for early childhood education, basic education 

Vocational education and special child classes.  Management and classroom control, 

application and integration of knowledge in learning strands and cross – group integration of 
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learning content, evaluation of teaching musicthat is suitable for learners.  Selection of 

sources of science, education about research results, observation of classroom music 

instruction practice of teaching Thai music in simulated situations.  

 

302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย    3 (2-2-5) 

  (Educational Innovation In Thai Music) 

 สื่อทางด้านดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย การ

เลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การสร้างสื่อนวัตกรรม โดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบคุณภาพของสื่ อการสอนทางด้านดนตรีที่

สร้างข้ึน  

  Music media that is related to the process of teaching Thai music Lessons, 

media selection according to the purpose of the content, Economic condition, local society, 

media creation using electronic devices and computer program and quality monitoring of 

music teaching medias that were created.   

 

302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ                3 (1-4-4) 

  (Thai Classical Singing and Solfeggio) 

 กายวิภาคสำหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing) ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านโน้ต 

หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable C) ความสูง – ต่ำของเสียงร้องในแต่ละ กลุ่มเสียง รูปแบบและ

วิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจสำหรับการร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะตำแหน่งต่างๆ ฝึก

การออกเสียงสระต่างๆ (Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และปฏิบัติขับ

ร้องเพลงไทยสำหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้อง ทำนองสั้น  

  Anatomy for singing, practice reading notes, primary reading and singing the 

notes (Moveable C) height – low voice on each sound group. Format and chorus Principles 

Breathing for singing, voice training from organ design positions – the main vowel, voice, 

warming, choir practice and practice Thai singing for children with simple text and short 

melody. 

 



66 

 

302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย       3 (2-2-5) 

  (Thai Music Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรีไทย การวางแผนวิจัย เอกสาร

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การจัดเก็บและการ

วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครงของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และนำเสนอเป็น

รายงานการวิจัย 

  Printciple, conceptual, theory, and research methodology in Thai music 

Planning, research, documentation, literature reated. Creating the tool and check the quality 

of the tool.  Storage and analysis of data, report writing Proposal research in teaching. 

Presenting research report.  

 

302-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย      2 (1-2-3) 

  (Maintenance of Thai musical instruments) 

 หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา ศึกษารูปทรง

สัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี 

อุปกรณ์การซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม อุปกรณ์ที่ใช้กับ เครื่องดนตรี เช่น ยางสน 

วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

ภายหลังการบรรเลง 
  Principles of repair, maintenance and quality improvement of Thai musical 

instruments.  Studying shapes, proportion and physical structures, meterials used to repair 

musical instruments, sound quality of musical instruments, equipment for repairing , 

practicing the use of tools, applicances and equipment for repairing, instrument used for 

musical instruments such a resin, sound barrier, customize and comparing the sound of 

musical instrument according to the standards of music, caring and preserving musical 

instruments after playing. 
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302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย      2 (1-2-3) 

  (Computer for Thai music) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรี โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยี

ดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรีไทย  

 General knowledge about computer hardware and operating system, 

recording of notes and arrangement of musical instrument systems using music programs, 

computer program for recording and editing music with various music programs in 

accordance with modern music technology, studying the application of ready-made 

programs in Thai music. 

 

302-25015 การปรับวงดนตรีไทย         2 (1-2-3) 

  (Thai Ensemble Adjustment ) 

  หลักและวิธีการปรับวง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรี ในวงดนตรีแต่ละ

ประเภท บทเพลง ทำนองเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง ปฏิบัติการปรับวงในสถานศึกษาและนำเสนอผลงาน

การปรับวงดนตรีไทยในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Principles and how to adjust their roles in music circles of musical 

instruments. In each type of band. The song melody, rhythm, mood of the music. The inner 

adjustment operating schools and proposing to adjust the bands in Thailand forms, 

documents, and electronic media 

 

 2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  20   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                2 (1-2-3) 

  (Content of Fundamental Curriculum) 
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 ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดทำแผนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ

สอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 

  Knowledge of Visual arts, Music and Performing Arts Indication and learning in 

the core subject matter of art as the core curriculum, Basic education, Plan learning, 

Teaching Practical and trail Lesson plans in a simulation.  

 

302-25019 การจัดการแสดงดนตรี      2 (1-2-3) 

  (Music Performance Activities) 

 หลักการจัดการแสดงดนตรี การวางแผน การจัดรูปแบบการแสดงดนตรี ลีลาท่าทาง การ

เคลื่อนไหวประกอบการแสดงดนตรี ควบคุมการบรรเลง กำกับเวที ฉาก เครื่องแต่งกาย เทคนิคแสงเสียงใน

การแสดงดนตรี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ และการจัดการ

แสดงดนตรีสู่สาธารณะชน 

  Principles of music management, planning, formatting, musical performances 

Public relations Control the stage performance, costume scene Light and sound techniques 

in musical performances As well as coordination With other related agencies And 

management of music to the public. 

 

302-25021 การประพันธ์เพลงไทย        2 (1-2-3) 

  (Thai  Music Composition) 

 องค์ประกอบของดนตรีไทย รูปแบบของเพลงไทย ทฤษฎี และหลักการประพันธ์เพลงไทย 

การปฏิบัติประพันธ์เพลงไทยโดยใช้โน้ตตัวอักษรไทย และโน้ตสากล 

 Elements of the musical Thailand style of music theory and music 

composition principle Thailand, using the composer notes, letters, notes of Thailand and 

internationally. 
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302-25022 ทักษะเครื่องดนตรีสากลในสถานศึกษา    2 (0-4-2) 

  (Western Musical Instrument Skills in School) 

 องค์ประกอบของคีย์บอร์ดและเมโลเดียน การบำรุงรักษา ท่าทางการนั่ง การวางมือ ปฏิบัติ

บันไดเสียงทั้งแบบเมเจอร์ และไมเนอร์ การจับคอร์ด ทั้งตำแหน่งรูท (Root) และพลิกกลับ (Inversion) การ

ฝึกแบบฝึกหัดและบทเพลง 

  Component of keyboard and melodian, Maintenance, Sitting Posturefingering 

position,Practicing key both major and minor key signaturePracticeChord 

Root position and Inversion position and Practicing exercises and songs 

 

302-25028 เสภา พากย์ เจรจา        2 (0-4-2) 

  (Sepha Pag – Jelraja) 

 การขยับกรับเสภา การขับเสภาทำนองต่างๆ  การพากย์ และเจรจา 

  Sepha - Verse Recitation and Poetic Story telling in various tunes and styles.  

 

302-25032 ดนตรีพื้นเมือง       2 (0-4-2) 

  (Thai Folk Music) 

 รูปแบบและโครงสร้างของดนตรีพื้นเมือง การปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 

เครื่องมือ (สะล้อ ซึง ปี่จุม แคน โปงลาง พิณ  กลองยาว) 

  Forms and Folk music structure. Practice Folk music at least 1 instrument in 

regions (Salor,Sung,Pijum,Khean,Pin,Klong Yow). 

 

302-25036 ทักษะเครื่องดนตรีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     2 (0-4-2) 

(Musical Skills for Foundation Education)  

ทักษะเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม อังกะลุง การอ่านโน้ตเพลง ปฏิบัติ 

เพลงประเภทสองชั้น ตามความเหมาะสมและปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก ได้แก่ คีย์บอร์ด ขลุ่ย รีคอร์เดอร์  

ปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลงตามความเหมาะสม 

 Fundamental of Thai music instruments skills; namely, KluiPieng Or, Khim, Ang 

Ka Lung, sight reading, practice suitable medium speech of songs and practice western 



70 

 

Percussion Instruments; namely, keyboard, flute, recorder, practice suitable exercises and 

pieces 

 

302-25037 จังหวะและหน้าทับสำหรับครูดนตรี     2 (0-4-2) 

(Rhythm and Nha Tub for Music Teacher)  

จังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง  และจังหวะหน้าทับ ฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะและเครื่อง

กำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด เพลงโหมโรงเย็น  (เพลงสาธุการ เพลงปฐม เพลงลา  เพลงเสมอ เพลง

กลม เพลงชำนาญ เพลงกราวใน) โหมโรงเช้า (เพลงเหาะ)                                                                                                                                                                                             

 กลองแขกและโทน-รำมะนา หน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับพิเศษ หน้าทับเฉพาะ 

และการรวมวงเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับเข้ากับบทเพลง 

 Beat, rhythm of  cymbals and Nha tub rhythm, practices of percussion 

Instruments and control the  Nha tub , Taphon- Klong Tad PlengHom Rong Yen ( 

PlengSathukarn, PlengPhrathom, Pleng Lar, PlengSarmore, PlengKlom, PlengChamnan, 

PlengKraonai)  Hom Rong Chao (PlengHoa), Klong Khaek and Thon-Rammana,Nha Tub Prob 

Kai ,Nha Tub Song Mai , Nathap Pi Sed ,Nha Tub Cha Pho  and instrument ensemble of 

control the Nha Tub rhythm with pieces 

 

302-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายสำหรับครูดนตรี 1      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  

-  ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก เริ่มตั้งแต่ 

วิธีฝึกหัด  การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง เพลงเหาะ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงนกขม้ิน สามชั้น 

 -  เครื่องสาย  ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง  ซออู้ และจะเข้ เริ่มตั้งแต่วิธีการฝึกหัด การนั่ง  

การไล่เสียง การปฏิบัติแบบฝึกหัดลักษณะต่าง ๆ  เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงโหมโรงขับไม้

บัณเฑาะว์ 

 *หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากล สามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีใน              

วงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสายไทย เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 

เครื่องมือ 
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 - Pi-Phat: practice of musical instruments, RanadThum, RanadEk, Khong Wong 

Yai and Khong Wong Lek, beginning with practice methods, sitting, griping, chasing, Pleng Ho, 

Pleng Ton Pleng Ching in 3rd tempo level, PlengNokKamin in 3rd tempo level 

 - Thai Strings :  practice of musical instruments, Saw-Duang, Saw-U, Ja-Kae, 

beginning with practice methods, sitting, chasing, exercise practices of other features, 

PlengPaeh in 3rd tempo level, PlengKaekBorathet, Tou, PlengHom Rong Khab Mai Ban Dor 

 *Note:  Providing the Pi-Phat, vocal and western music students are able to 

select in musical instruments of Thai strings ensemble and Thai Strings students select in 

musical instruments of Pi-Phat only one instrument 

 

302-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายสำหรับครูดนตรี 2      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  

 - ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สอง

ชั้น      เพลงบังใบ สองชั้น เพลงจีนขิมเล็ก เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น เพลงเขมรพายเรือ สองชั้น เพลงมอญ

ดูดาว สองชั้น เพลงนางนาค สองชั้น  

 - เครื่องสาย ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เพลงวิวาห์พระสมุทร เพลงเขมรโพธิสัตว์ 

สองชั้น  เพลงลาวดำเนินทราย สองชั้น  

 *หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ สามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรี ในวงเครื่องสายไทย และ

ผู้เรียนเครื่องสายไทย คีตศิลป์และดนตรีสากล เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 

เครือ่งมือ 

 - Pi-Phat: practice of musical instruments, RanadThum, RanadEk, Khong Wong 

Yai, PlengKleunKratob Fang in 2nd tempo level,Pleng Bang Baiin 2nd tempo level, 

PlengJinKhimLek, Pleng Kamen Potisat in 2nd tempo level, Pleng Kamen Pai Reuin 2nd 

tempo level, Pleng Mon Do Daoin 2nd tempo level, Pleng Nang Nakin 2nd tempo level 

 - Thai Strings :  practice of musical instruments, Saw-Duang, Saw-U, Ja-Kae, 

Pleng Viva PraSamut, Pleng Kamen Potisat in 2nd tempo level, Pleng Lao Dam Noen Sai in 

2nd tempo level 
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  *Note:  Providing the Pi-Phat, are able to select in musical instruments of Thai 

strings ensemble and Thai Strings students vocal and western music students select in 

musical instruments of Pi-Phat only one instrument 

 

302-25040 เพลงร้องสำหรับเด็กและเพลงพ้ืนบ้าน       2 (0-4-2) 

(Singing Instruction for Children and Folk Song)  

 เพลงร้องสำหรับเด็ก เพลงไทย เช่น เพลงนาคราช เพลงโยสลัม เพลงมอญดูดาว เพลงล่อง

น่านเล็ก ฯลฯ เพลงสากล เช่น ประเภทของเพลง Nursery Rhymและ Traditional Song และเพลงพ้ืนบ้าน

ภาค  ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 Singing songs for children, Thai songs such as PlengNakarach, PlengYo Slum, 

Pleng Mon Doo Dao, Pleng Long Nan Lek, etc.  Western songs such as Nursery Rhyme and 

Traditional songs and various folk songs as appropriate 

 

302-25041 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน      2 (2-0-4) 

 (Foundation of Music Theory)  

 องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale) ขั้นคู่เสียง (Interval) ไตรแอด (Triad)  

คอร์ด (Chord) เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ตสากล 

 The theoretical elements, notes global scale, interval, triad, and chord, the 

musical terms that are used in the global notebook logs 

 

300-20031 รำโทน         2 (1-2-3) 

  (Ramthon) 

ประวัติความเป็นมาของรำโทน  เครื่องดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย  โอกาสที่ใช้ในการแสดง 

รำโทนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   วิเคราะห์เปรียบเทียบรำโทนของแต่ละท้องถิ่นกับรำโทนของวิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี  ปฏิบัติท่ารำ ขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำโทนของวิทยาลัย  

นาฏศิลปลพบุรีได้อย่างน้อย 5 เพลง   บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์และจัดการ

แสดงรำโทนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 

Ramthongeneral  background  music instruments  songs  costumes  
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occasions Lopburi College of Dramatic Arts’sRamthon  Analyze and comparison of folk 

Ramthon with Lopburi College of Dramatic Arts’sRamthon  Able to dance sing and play 

instrument at least 5 songs Integrate knowledge to create according to the local life perform 

and transfer to the community 

 

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย     2  (1-2-3) 

(Drama and Music Contemporary)        

พัฒนาการของดนตรี  การแสดงร่วมสมัย  หลักและวิธีการเรียบเรียงบทเพลง   ทำนอง 

เพลงไทย เพลงพ้ืนบ้าน   วิธีการปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท  หลักและวิธีการจัดการแสดง

ร่วมสมัยบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์และการจัดการแสดงร่วมสมัย  ถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชมชน 

Development drama music contemporary  principles and process of arranging  

lyrics Thai Rhythm and folksongs  Adjusting the volume of each type of instrument Principles 

and process of performance Integrate knowledge to apply create perform and transfer to 

the community 

 

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง       2 (1-2-3) 

  (The Central folksong)          

  ประวัติความเป็นมาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง   ปฏิบัติการแสดง ขับร้องและบรรเลง 

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลง

เหย่อย เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงหน้าใย เพลงสงคอลำพวน เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลง

ชักกระดาน เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงลำตัด บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแต่งบทร้องและ

จัดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 

  The Central folksong general background practice dance process  Able to 

dance sing and play instrument  The Central folksong on variety of occasions such as 

Puangmalai song Yoeisong Ten kam ram khiao song  Kiaokhao song Na yai song  Song Kho 

lam phuan song  Song fang song Phan fang song  Chakkradan song I saeo song Ruea song 
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and Ram tat song Integrate knowledge to compose lyrics according to the local life perform 

and transfer to the community 

 

302-20083  ทักษะขลุ่ย                 2 (0-4-2)   

(Music Skill : Khlui)          

                   การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น การนั่ง การจับขลุ่ยการไล่เสียง ฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้ เพลงตับต้น

เพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน  

Introduction  Posture and Fingering   of Khuli as well as Pratice Types of Song ; Tub 

Ton Phelng Ching Sam Chan, PlengPae Song Chan, PlengKhamer Sai Yok and Pleng Lao 

DoungDuen 

 

302-20084  ทักษะอังกะลุง                  2 ( 0-4-2)   

(Music Skill : Ankalung)   

ทักษะอังกะลุงเบื้องต้น  ปฏิบัติเพลงโหมโรงยะวา เพลงกะหรัดรายา เพลงลาวแพนน้อย 

เพลงระบำศรีวิชัยและเพลงลอยกระทง   

The study of preliminary practice of Ankalung music skill as the following 

exercises and songs, Ankalung practice in songs called PlengYava, PlengKaradraya, 

PlengSrivichai and PlengLoiKrathong. 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

(2) วิชาเอกดนตรีสากล  

   1) เอกบังคับ กำหนดให้เรียน  40   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

302-26001 ทักษะดนตรีสากล 1       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 1)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ การรวมวง และกลวิธี

การสอนทักษะดนตรีขั้นพื้นฐานโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม  
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 Practice musical instruments or vocal, concepts, ensemble method and 

strategies of teaching music skill foundation through selecting suitable exercises and pieces. 

 

302-26002 ทักษะดนตรีสากล 2       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 2)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค การรวมวง และ

กลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นกลางโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม 

 Practicemusical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, musical 

ensemble, strategies of teaching music skill intermediate level through selecting suitable 

exercises and pieces. 

 

302-26003 ทักษะดนตรีสากล 3       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 3)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค                การ

วิเคราะห์ การรวมวง และกลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นกลางโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและ    บทเพลงที่

เหมาะสม 

 Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 

analyzing, musical ensemble, strategies of teaching music skill intermediate level through 

selecting suitable exercises and pieces.  

 

302-26004 ทักษะดนตรีสากล 4       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 4)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค           การ

วิเคราะห์ การรวมวง โดยมีการแสดงเดี่ยว พร้อมทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรี รวมเวลาไม่น้อย

กว่า 15 นาท ี

Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 

analyzing, musical ensemble through solo performance, as well as describing  contents and 

strategies of teaching music skill which total time at least 15 minutes. 



76 

 

302-26005 ทักษะดนตรีสากล 5       3 (1-4-4) 

  (Western Music Skills 5)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค  การวิเคราะห์ 

การรวมวง และการบริหารจัดการ โดยมีการแสดงเดี่ยว คัดสรรบทเพลงหรือนำมา   เรียบเรียงเสียงประสาน

ใหม่ พร้อมทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นสูง รวมเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 

 Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 

analyzing, musical ensemble, administrative management through solo performance, 

selecting pieces or new music arrangement of as well as describing  contents and strategies 

of advanced teaching music skill which total time at least 20 minutes 

 

302-26006 โสตทักษะ         2 (1-2-3) 

  (Ear Training) 

 การฝึกทักษะการฟังทำนองและจังหวะ การบันทึกโน้ตจากการฟัง การขับร้องโน้ต ให้ตรง

ตามทำนองและจังหวะจากการฟังในอัตราธรรมดา อัตราผสม ทั้งแบบ Fixed Do, Movable Do และการฟัง

คอร์ด 

  Practice Listening melody Rhythmic Notation from Listening.  Singing with 

Simple Time and Compound Time Both formsFixed Do, Movable Do and Listening Chord.  

 

302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี      2 (1-2-3) 

  (Analysis and Criticism on Music) 

 หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี โดยใช้กระบวน         การ

สุนทรียศาสตร์ในดนตรี ฝึกวิพากษ์วิจารณ์ดนตรีตามกรณีศึกษา 

 Elements and analysis review criticize regulation of music by aesthetic of 

music method. 
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302-26008 ทฤษฎีดนตรีสากล        3 (3-0-6) 

  (Music Theory)       

 องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale) ขั้นคู่เสียง (Interval) ไตรแอด (Triad)  

และการพลิกกลับ (Inversion) คอร์ด (Chord) การเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord Progression) การย้ายบันได

เสียงแบบต่างๆ (Modulation) เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ใน     การบันทึกโน้ตสากล 

  Components of Rudiment of music, Scale, Interval, Triad, Inversion, Chord, 

Chord Progression, Modulation. The Signature and Musical terms for Notation inscription. 

 

302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล       3 (2-2-5) 

  (Western Music Learning Management) 

 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กในแต่ละช่วงวัย ประเด็นสำคัญทางจิตวิทยาการสอนดนตรี 

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรี กลวิธีการสอนดนตรีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดนตรีและ

การจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อการสอนดนตรี การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

สำหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษการบริหารจัดการและ

ควบคุมชั้นเรียนการประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่ เหมาะสมกับผู้ เรียน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การศึกษา

ผลงานวิจัย การสังเกตการณ์สอนดนตรีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานการณ์จำลอง   

  Child musical development, important psychological issues in music teaching, 

various learning theoriesin teaching music, strategies for teaching music, Analysis of learning 

content in music and learning plans, organiging musical activities, selecting media for 

teaching music, managing classroom learning for early childhood education, basic education 

Vocational education and special child classes.  Management and classroom control, 

application and integration of knowledge in learning strands and cross – group integration of 

learning content, evaluation of teaching musicthat is suitable for learners.  Selection of 

sources of science, education about research results, observation of classroom music 

instruction practice of teaching music in simulated situations. 
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302-20010 นวัตกรรรมการศึกษาด้านดนตรีสากล     3 (2-2-5)

  (Educational Innovation In Western Music) 

 สื่อดนตรีศึกษาประเภทต่างๆ สื่อดนตรีศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนวิชาดนตรี การเลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การ

สร้างสื่อนวัตกรรม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ         การตรวจสอบคุณภาพ

ของสื่อการสอนทางด้านดนตรีที่สร้างข้ึน  

  Music media for education in various categories, music media for education 

that is related to the process of teaching music Lessons, media selection according to the 

purpose of purpose of the content, Economic condition, local society, media creation using 

electronic devices and computer program and quality monitoring of music teaching medias 

that were created. 

 

302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง    3 (1-4-4) 

  (Thai Classical Singing and Choral Class) 

 กายวิภาคสำหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing) ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านโน้ต 

หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable C) ความสูง – ต่ำของเสียงร้องในแต่ละ กลุ่มเสียง รูปแบบและ

วิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจที่สำหรับการร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะตำแหน่งต่างๆ ฝึก

การออกสียงสระต่างๆ(Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และปฏิบัติขับ

ร้องเพลงไทยสำหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้องง่ายๆ ทำนองสั้น  

Anatomy for singing, practice reading notes, primary reading and singing the notes 

( Moveable C)  height – low voice on each sound group.  Format and chorus Principles 

Breathing for singing, voice training from organ design positions – the main vowel, voice, 

warming, choir practice and practice Thai singing for children with simple text and short 

melody. 
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302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล       3 (2-2-5) 

  (Western Music Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี      การวางแผน

วิจัย เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การจัดเก็บ

และการวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครงของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และนำเสนอ

เป็นรายงานการวิจัย 

Printciple, conceptual, theory, and research methodology in teaching music 

Planning, research, documentation, literature reated. Creating the tool and check the quality 

of the tool.  Storage and analysis of data, report writing Proposal research in teaching. 

Presenting research report.  

 

302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล      2 (1-2-3) 

  (Maintenance of Western Musical Instruments) 

 หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีในสถานศึกษา ศึกษารูปทรงสัดส่วน

และโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี อุปกรณ์การ

ซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐาน

เสียงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง 
  Principles of repair, maintenance and quality improvement of musical 

instruments.  Studying shapes, proportion and physical structures, meterials used to repair 

musical instruments, sound quality of musical instruments, equipment for repairing , 

practicing the use of tools, customize and Tuning the sound of musical instrument according 

to the standards of music, caring and preserving musical instruments after playing. 

 

302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล      2 (1-2-3) 

  (Computer for Western music) 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรีพ้ืนฐานเบื้องต้น 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตาม

เทคโนโลยีดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี  

 General knowledge about computer hardware and operating system, 

recording of notes and arrangement of musical instrument systems using basic music 

programs, computer program for recording and editing music with various music programs in 

accordance with modern music technology, studying the application of ready-made 

programs in music. 

 

302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก       2 (2-0-4) 

(Western Music History) 

 พัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  (Primitive Music) ยุคกลาง 

(Middle Age) ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา(Renaissance) ยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก(Classic) ยุคโรแมนติก 

(Romantic) ยุคศตวรรษที่ 20 ลักษณะของดนตรี ประวัตินักประพันธ์เพลง          ที่สำคัญรวมทั้งผลงานที่

เกี่ยวข้อง 

 Development of and Wlstern musicfrom the Primitive Music ,Middle Age 

,Renaissance , Baroque , Classic , Romantic ,20th century. Characteristics of music History of 

composers Important as well as related works 

 

2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  20   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

302-26016 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก     2 (1-2-3) 

  (Music  and  Singing Instruction  for  Children) 

 เทคนิคการสอนดนตรีและการขับร้องในชั้นเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูที่มีความรู้เรื่อง

หลักการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ทางด้านดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กในวัยต่างๆ 

  Teaching technique music and singing in classroom. To develop the student 

as a teacher with knowledge of the principles taught. Psychology of music teaching. Creative 

activities. Measurement and evaluation of teaching music to children at different ages. 
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302-26017 หลักการประสานเสียง       2 (2-0-4) 

(Harmony)  

 หลักการและการฝึกประสานเสียง  Triad,Chord Progression โดยใช้ขั้นคู่ คอร์ด การ

ประสานเสียง 4 แนว โดยเริ่มจาก Figured Bass และ Unfigured Bass การใช้ Primary, และ Simple 

Harmonizationการใช้คอร์ดพลิกกลับ ได้แก่ First Inversion, Second Inversion, Unaccented Passing 

Note, Cadence และ Dominant 7 

 Principles and practice of the Triad, Chord progression  using  Interval   chord 

4 Way Harmony, starting with Figured bass and Unfigured bass, Primary, and Simple 

harmonization. Using reversible chords such as First inversion, Second inversion, Unaccented 

passing note, Cadence and Dominant 7 

 

302-26018 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1      2 (2-0-4) 

(Arranging I)  

 ศึกษาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องลมไม้สำหรับวงดนตรี  Arrangement 

Layout for 4x4 Score, Saxophone Section 

 Study Harmony Principal. Wood Wind Instruments for Ensemble Arrangement 

Layout for 4x4 Score, Saxophone Section.   

 

302-26019 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2      2 (2-0-4) 

(Arranging II)  

 ศึกษาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องลมไม้สำหรับวงดนตรี  Arrangement 

Layout for 4x4 Score, Saxophone SectionRhythm Section และ BrassSection พร้อมนำเสนอผลงาน

การเรียบเรียงเสียงประสาน  

 Study Harmony Principal. Wood Wind instruments for Arrangement Layout for 

4x4 score , Saxophone section Rhythm section and Brass section and present the arranging. 
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302-26020 หลักการประพันธ์และการวิเคราะห์เพลง     2 (2-0-4) 

(MusicCompositionand  Music  Analysis)  

 ศึกษาองค์ประกอบหลักและวิธีการประพันธ์เพลงเบื้องต้น การสร้างทำนอง         การ

ดำเนินคอร์ด และการใช้โครงสร้างรูปแบบทางด้านดนตรีต่างๆ วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงในแต่ละยุค

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลง 

The main elements and methods of basic music composition Creating a 

melody Chord execution And the use of various musical styles Analyze the compositions in 

each era that are unique and guide to the composition of the song 

 

302-26023 เปียโน         2 (1-2-3) 

(Piano)  

การปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น ท่าทางการนั่ง การวางมือ การฝึกบันไดเสียง ไม่เกิน 2 ชาร์ป 2 

แฟลต  ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ พร้อมทั้ง Arpeggio และ Chord Progression โดยคำนึงถึง การวาง

นิ้วและจังหวะที่ถูกต้อง ปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลง 

  Preliminary piano practice, Sitting posture, fingering position, Practicing key 

signature not more than 2 sharp and 2 flats, bath major and minor key signature, as well as 

Arpeggio and Chord progression, by focusing on correct fingering position, correct rhythm and 

Practicing exercises and songs. 

 

302-26028 กีตาร์         2 (1-2-3) 

  (Guitar)  

 ส่วนประกอบของกีตาร์ประเภทต่างๆ การบำรุงรักษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติบันไดเสียง Chord 

แบบฝึกหัดและบทเพลง คุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการบรรเลง  

  Components of various types of Guitars. Maintenance and practice in Chord, 

Song Exercise, Sound quality, Tone colony, instrument Technique.    
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302-26029 ไวโอลิน         2 (1-2-3) 

  (Violin)  

 วิธีการบรรเลงไวโอลินและหลักการผลิตเสียง การฝึกปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์และ ไมเนอร์ไม่

เกิน  3 ชาร์ปและ 3 แฟลต การใช้คันชักแยกโน้ตและการใช้คันชัก 1-4 ตัวโน้ตต่อ 1 คันชัก การบรรเลงเพลง

ในอัตราจังหวะธรรมดา การดูแลรักษาเครื่องสาย  

  Violin instrument method and sound production principle.  Practice the Key 

Signature in Major and minor not more than 3 sharps and 3 flats. Using the bow to separate 

the notes and the use of 1-4 bow notes per 1 bow. Play music in Simple time. maintenance 

in string instruments. 

 

302-26033 วงโยธวาทิต        2 (1-2-3)  

  (Military Band)  

 เทคนิคการสอนวงโยธวาทิตในโรงเรียน ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิต  การจัดรูปแบบ

ของวงในลักษณะต่างๆ การจัดระเบียบแถว ท่าทางการจับถือเครื่องดนตรี การสร้างภาพรูปแบบ (Code 

Design) สำหรับแปรขบวนแถว (Display) การฝึกซ้อม ดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปร

ขบวนการใช้ไม้คทาและอุปกรณ์การแสดงแบบต่างๆ รวมถึงบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงวงโยธวาทิต  

  Techniques for teaching military bands in schools History of military bands, 

formatting of the band in various ways  rows handle the instrument Creating          a code 

design for the display , practicing music Marching and maneuvering, using baton and various 

display equipment. Including songs used in the display of the military bands 

 

302-26035 เครื่องเคาะตี          2 (1-2-3) 

  (Percussion)   

องค์ประกอบของเครื่องเคาะตี ประวัติ วิวัฒนาการของเครื่องเคาะตีแต่ละชนิด การบำรุงรักษา วิธีการ

การจับไม้ วิธีการตี ฝึกแบบฝึกหัดและร่วมบรรเลงกับวงดนตรี โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง เทคนิคการ

บรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ  

 This course will study about history, The evolution and composition of each 

type of percussion instrument, How to maintenance ,fingering position, hoe to play and join 
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with the band by considering the quality of the sound, accents, instrumental techniques, 

note reading, rhythmic stability.   

 

302-26040 วงบ๊ิกแบนด์        2 (1-2-3) 

(Bigband) 

   ประวัติความเป็นมาของวงบิ๊กแบนด์ การจัดรูปแบบของวง แนวเพลง การรวมวง หลักการ

สอนวงบิ๊กแบนด์ในสถานศึกษา  

   Study the history of the big band, the forms of the band, the types of the 

music and the principle  of  big  band  ensemble  teaching  in schools 

 

302-26042 วงซิมโฟนิค        2 (1-2-3) 

(Symphonic Band)   

   ประวัติความเป็นมาของวงซิมโฟนิคแบนด์ การจัดรูปแบบของวง แนวเพลง  การรวมวง 

หลักการสอนวงซิมโฟนิคแบนด์ในสถานศึกษา   

 Study the history the forms  the styles  the  principles  ensemble teaching  of 

symphonic band in schools 

 

302-26043 เครื่องลมทองเหลือง         2 (1-2-3) 

(Brass Instrument)     

   ประเภทและองค์ประกอบของเครื่องลมทองเหลือง ประวัติ พัฒนาการของเครื่องลม

ทองเหลือง แต่ละชนิด การบำรุงรักษา วิธีการหายใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติแบบฝึกหัดโน้ตและการบรรเลงรวมวง 

คุณภาพของเสียง เทคนิคการบรรเลง การอ่านโน้ต  

 Study the types and the components of the brass instruments  the history 

the development the maintenance the method of holding the sticks  Practice note exercises 

and ensemble tone quality  techniques  reading notes 
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302-26044 เครื่องลมไม้          2 (1-2-3) 

(Woodwind Instrument)  

ประเภทและองค์ประกอบของเครื่องลมไม้ ประวัติ พัฒนาการของเครื่องลมไม้แต่ละชนิด  

การบำรุงรักษา วิธีการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดโน้ตและการบรรเลงรวมวง คุณภาพของเสียง 

เทคนิคการบรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ  

Study the types and the components of the woodwind instruments the 

history the development the maintenance the method of holding the sticks Practice note 

exercises and ensemble tone quality  techniques  reading  notes  

 

300-20031 รำโทน         2 (1-2-3) 

  (Ramthon) 

ประวัติความเป็นมาของรำโทน  เครื่องดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย  โอกาสที่ใช้ในการแสดง 

รำโทนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   วิเคราะห์เปรียบเทียบรำโทนของแต่ละท้องถิ่นกับรำโทนของวิทย าลัย

นาฏศิลปลพบุรี  ปฏิบัติท่ารำ ขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำโทนของวิทยาลัย  

นาฏศิลปลพบุรีได้อย่างน้อย 5 เพลง   บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์และจัดการ

แสดงรำโทนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 

Ramthongeneral  background  music instruments  songs  costumes  

occasions Lopburi College of Dramatic Arts’sRamthon  Analyze and comparison of folk 

Ramthon with Lopburi College of Dramatic Arts’sRamthon  Able to dance sing and play 

instrument at least 5 songs Integrate knowledge to create according to the local life perform 

and transfer to the community 

 

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย     2  (1-2-3) 

(Drama and Music Contemporary)        

พัฒนาการของดนตรี  การแสดงร่วมสมัย  หลักและวิธีการเรียบเรียงบทเพลง   ทำนอง 

เพลงไทย เพลงพ้ืนบ้าน   วิธีการปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท  หลักและวิธีการจัดการแสดง

ร่วมสมัยบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์และการจัดการแสดงร่วมสมัย  ถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชมชน 
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Development drama music contemporary  principles and process of arranging  

lyrics Thai Rhythm and folksongs  Adjusting the volume of each type of instrument Principles 

and process of performance Integrate knowledge to apply create perform and transfer to 

the community 

 

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง       2 (1-2-3) 

  (The Central folksong)          

  ประวัติความเป็นมาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ปฏิบัติการแสดง ขับร้องและบรรเลง 

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลง

เหย่อย เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงหน้าใย เพลงสงคอลำพวน เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลง

ชักกระดาน เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงลำตัด บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแต่งบทร้องและ

จัดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 

  The Central folksong general background practice dance process  Able to 

dance sing and play instrument  The Central folksong on variety of occasions such as 

Puangmalai song Yoeisong Ten kam ram khiao song  Kiaokhao song Na yai song  Song Kho 

lam phuan song  Song fang song Phan fang song  Chakkradan song I saeo song Ruea song 

and Ram tat song Integrate knowledge to compose lyrics according to the local life perform 

and transfer to the community 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

  3.2.1 อาจารยป์ระจำหลักสูตร  

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 

รหัสบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ระดับ 

การศึกษา 

ปีที่จบ หลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 

สถาบัน 

ที่จบการศึกษา 

วิชาเอกดนตรีไทย 

อาจารย ์ วิทยา จุ้ยวงษ ์

3640100676943 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2558 

2547 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดุรยิางคศิลปไ์ทย 

ดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

อาจารย ์ ประสงค์  จนัทพนัธุ ์

3170500153942 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2557 

2543 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต  

ดุริยางคศิลปไ์ทย 

ดุริยางค์ไทย 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

อาจารย ์ สุพัศชา ผดุงสทุธิ ์

3141500214969 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2559 

2541 

ศิลปมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดุริยางคศิลปไ์ทย 

ดุริยางค์ไทย 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์   

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
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ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 

รหัสบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ระดับ 

การศึกษา 

ปีที่จบ หลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 

สถาบัน 

ที่จบการศึกษา 

วิชาเอกดนตรีสากล 

อาจารย ์ นคร วงศ์ไชยรัตนกุล 

3440300939907 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

2555 

2537 

2534 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  

ครุศาสตรบัณฑิต 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป ์

ดนตรีศึกษา 

ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม   

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

อาจารย ์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง 

3509901044979 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2555 

2543 

2535 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

การจัดการวัฒนธรรม 

ดนตรีศึกษา 

ดุริยางค์ไทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
 

อาจารย ์ สุระชัย สบีุบผา 

3141500019384 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2541 

2531 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ดนตรีศึกษา 

บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 การจัดประสบการณ์ภาคสนามให้แก่นักศึกษา  โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้นักศึกษารู้บทบาทหน้าที่ รู้จักพัฒนาผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการศึกษา สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ให้นักศึกษา

ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น

ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 

และมีความเป็นนวัตกร ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 
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 4.1.3 มีสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ 

   1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก มีความรู้เท่าทันสังคม และสามารถนำ

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 

   2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาใน

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

   3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

   4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

   5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 

  6) ออกแบบ และดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 ช่วงเวลา 

   4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กำหนดให้บูรณาการกับ

รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู โดยกำหนดกิจกรรมในลักษณะของการศึกษา สังเกตตามเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชา 

        4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็น

เวลา 1 ปี  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา และรับผิดชอบภาระงานเสมือนครู

ประจำการตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา 

     4.4 การเตรียมการ 

  4.4.1 นักศึกษาต้องผ่านข้อกำหนดด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ตามประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

        4.4.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน        

       4.4.3 กำหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหาร

สถานศึกษา ทำหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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4.4.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอน

  4.4.5 การจัดเตรียมการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป 

อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

        4.4.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน 

 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน หรืองานวิจัย 

         5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านดนตรี  โดยใช้

กระบวนการวิจัย  การนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นำเสนอผลงานการวิจัยในเชิงวิชาการและ

นำเสนอเอกสารรูปเล่มวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงาน หรืองานวิจัย 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาการทำงานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้  

1.  มีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชา 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้ 

3.  มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 

4.  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 

5.  มีความใฝ่รู้ รู้จักการสืบค้น วิธีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย 

6.  สามารถเขียนงานวิจัย และใช้ภาษาสื่อสารในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ 

7. สามารถพัฒนางานวิจัย และประยกุต์ใช้ผลงานวิจยัเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ 3 

 5.4  จำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 

  1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำหัวข้อเรื่อง การวิจัยด้านการเรียน การสอน

ดนตรีแก่นักศึกษา 

  3. อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดชั่วโมงในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการค้นหาแหล่งข้อมูล  

การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
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  4. วิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลที่หลากหลายสำหรับการสืบค้น 

  5. สถาบันและวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรวบรวม      

องค์ความรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์การแสดงและการสอนของท่าน 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

  1. การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

  2. ประเมินจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย 

  3. ประเมินจากผลงานการแสดง / การจัดนิทรรศการ 

   4. ประเมินจากผลงานวิจัยของนักศึกษา  จากบันทึกในสมุดให้คำปรึกษา และประเมินผล

จากการทำงานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 

- การสอบครั้งที่ 1  สอบหัวข้อวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี นักศึกษากลุ่มที่สอบ

ผ่าน จึงจะดำเนินการทำการวิจัยได้ หากกลุ่มใดไม่ผ่านต้องดำเนินการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน   

 - การสอบครั้งที่ 2  สอบเค้าโครงวิจัย 3 บท นักศึกษาดำเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

ในเรื่องที่คณะกรรมการสอบแนะนำ   

 - การสอบครั้งที่ 3  สอบวิจัย 5 บท  นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ

สอบแนะนำและส่งรูปเล่มอีกครั้ง  โดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและความถูกต้อง ก่อนนำไปเข้า

รูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่กำหนด  ดำเนินการสอบ โดยคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) เป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นผู้นำใน

ศาสตร์ด้านดนตรีศึกษา 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม 

จริยธรรม 

3) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ 

รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

4) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง

นวัตกรรมและนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) เป็นนวัตกรในการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน  

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และนำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 

2) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

3) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง

นวัตกรรมและนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3) มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้าน

ดนตรีศึกษา 

1) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

2) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ 

รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

3) นำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อน

ความคิดในชั้นเรียน 

4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล  

โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล  

โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

2) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้าน

ดนตรีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร  

คิดแก้ปัญหา  และใช้เทคโนโลยี 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์

ปัญหา และฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน

การเลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการนำเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่

หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่นำเสนอ 

6) มีจิตสำนึกและยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 

2)  สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา

ต่าง ๆ 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือสร้างจิตสำนึก

สาธารณะ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์

ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 

โดยอาศยัหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) กำหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมและ             

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

   2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 

   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 

   4) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 

   5) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนโดยเฉพาะในคุณลักษณะในข้อ  

    (1.1 -1.4) 

   6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

   7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

   8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

   9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

   1) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

   2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอน 

   3) นักศึกษาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์จาก

สังคม เป็นกรณีศึกษา 

   4) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

   5) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนด 

   6) กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
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2. ด้านความรู้ 

 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ        การสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรี ยน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะใน

การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก ารสอน แบ บ บู รณ าการความ รู้ ท า ง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แห่ งก าร เรี ย น รู้  (Professional Learning 

Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

     2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ

สาขาวิชา 

     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

   2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

   3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
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   4) การทำแผนที่ความคิด 

   5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 

   6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   7) การทำรายงาน/โครงงาน 

   8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ 

   9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 

   11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 

   12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 

   13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 

   14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) การทำรายงานและการนำเสนอ 

   2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 

   3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

   4) การทำแบบฝึกหัด 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ   การ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน 

     2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

     3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด 
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ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   2) การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

   3) ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากที่ได้เรียน 

   4) การแสดงบทบาทสมมติ 

   5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 

   6) ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 

   7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

   8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 

   9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 

   10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 

   12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 

   13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 

   14) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 

   2) การจัดระบบความคิด 

   3) การนำเสนอรายงาน 

   4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

   5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 

   6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและเหตุผลทั้งใน

ระหว่างเรียนและปลายภาค 

   7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 

   8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ประเมิน 

   9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ          

ทางอารมณ์และทางสังคม 

     2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   1) การมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน

กันไป 

   2) การศึกษาดูงาน 

   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี 

   4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 

   5) การบรรยาย/อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

   6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก

ความเสมอภาค การเคารพกติกา 

   7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้นำแบบมีส่วนร่วมในการนำเสนอ

งานวิชาการ 

   8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 

   2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้นำ ผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ 
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   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 

   4) ประเมินจากผลงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณและ      เชิง

คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ

ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

1) การบรรยาย อภิปราย 

   2) จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

   3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

   4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

   5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

   6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดคำนวณจากตัวอย่าง 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

   1) การประเมินผลงาน/โครงงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

   2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

   3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
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   4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตร  

ประกอบด้วย  “ กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ” 
 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์

ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

   2) สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ 

   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ 

   4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

   5) ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรม ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ 

ตรงต่อเวลา 
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   6) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  

   7) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 

  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

   1) การสังเกต เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะ พฤติกรรมการเรียน      

การทำงานตามสภาพจริง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

   2) ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อน และตนเอง 

   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การนำเสนอ

ผลงาน และการสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 

 

2. ด้านความรู้ 

 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ

ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูร

ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 

Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 

Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี

ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

     2)มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ

สาขาวิชา 
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     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

   2) ให้ผู้เรียนสืบเสาะ ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟังบรรยาย หรือ

สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องในศาสตร์เฉพาะทาง 

   3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 

   4) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการกับ

ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

   5) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการของ

ภาครัฐ และเอกชน 

   6) ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การ

เรียนรู้ด้วยการนำตนเอง การเรียนรู้แบบ Team – based Learning การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนคิดในการจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน 

   2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้าน 

ต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การทำรายงาน การนำเสนอ

ผลงาน การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทาง

นาฏศิลป์ 
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   3) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าในการนำเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้เห็น

ความก้าวหน้า หรือทิศทางของแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

   

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ   การ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน 

     2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

     3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด

ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

   2)สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและฝึก 

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

   3)นำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 

   4) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและนำไปถ่ายทอด

ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

   6) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน 
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  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ประเมินจากคุณภาพของรายงาน การนำเสนอผลงานที่แสดงถึงการค้นคว้า

ความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

   2) ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

   3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนคิดกิจกรรมใน  

ชั้นเรียน 

   4) ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  ทาง

อารมณ์และทางสังคม 

     2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และ

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพ่ือ

แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี   

   3)จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือฝึกการปรับตัวในสถานการณ์   

ต่าง ๆ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม  
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  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1) สังเกตพฤติกรรมที่ถึงแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม การ

มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 

   2)การประเมินตามสภาพจริงโดยเพื่อน อาจารย์ และตนเอง 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ      เชิง

คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ

ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล

ที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยเลือกและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

   3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก

สารสนเทศและฝึกทักษะการนำเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่

นำเสนอ      
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  1) ประเมินจากวิธีการนำเสนอของผู้เรียน โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

  2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้เครือ่งมือในการอภิปราย 

  3) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมินทักษะการ

พูด การฟัง และการเขียน     

  4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ

รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  

  5) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด

ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ ซ่ือสัตย์

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
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ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   

   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ

เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา เพ่ือการ

สื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะ

เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

  6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การวิเคราะห์

ผู้เรียน การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล 

การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 

   2)จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต้นแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูผู้สอน ครูประจำชั้น 

ครูแกนนำ ครูแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผ่านการสอน การสังเกต และการสัมภาษณ์  

   3) จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 

   4) จัดให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

   5) จัดให้ผู้เรียนทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   1) ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้น เพ่ือน 

อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนักศึกษาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงในด้านความเป็นครู และความสามารถ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

   2) ประเมินจากผลงานนักศึกษา เช่น การบันทึกการสอนประจำวัน บันทึกการ

สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน แผนการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน  การทำแฟ้มสะสมงาน 

การทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   3) สังเกตและประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 

   4) ประเมินการจัดแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา 

ชั้นปี ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1 ศรัทธาและภูมิใจ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทัศคติที่ดีต่อ วิชาชีพครูดนตรี  มีความรู้และทักษะ

ทางดนตรี 

2 มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้ 

3 เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีความรู้และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี และสามารถบูรณาการความรู้ทางดนตรี 

4 มีทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างมีจิต

สาธารณะ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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4. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลย ี
 

ลำดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์*                    

2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                    

3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*                    

4 300-11004 นันทนาการสรา้งสุข*                     

5 300-11005 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                    

6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ                    

7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม ่                    

8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล                    

9 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ                    

10 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                    
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลย ี
 

ลำดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*                    

12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                    

13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    

14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                    

15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ                    

16 300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    

17 300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    

18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        

19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                    

20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                    

21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                    

22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต*                    

23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดจิิทัล                    
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หมายเหตุ *หมายถึงวิชาบังคับ 

  ลำดับที่ 1 – 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ลำดับที่ 10 – 19 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

  ลำดับที่ 20 – 23กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

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

1) กลุ่มวิชาชีพครู                         

1 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ                         

2 300-21002 จิตวิทยาสำหรับคร ู                         

3 300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                         

4 300-21004 วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้
                        

5 300-21005 การวัดและประเมินผล

การเรยีนรู ้
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

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

6 300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสาร

การศึกษา 
 

 

                        

7 300-21007 การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้
 

                        

8 300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สำหรับคร ู
 

                        

9 300-21009 การประกันคณุภาพ

การศึกษา 
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

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

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                         

10 300-21010 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1                         

11 300-21011 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิตแบ่งเป็นวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก ดังนี้ 

วิชาแกน   4   หน่วยกิต ได้แก่ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  

1. คุณธรรม    

  จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

1 302 -20001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา                         

2 302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

วิชาเอกดนตรีไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ได้แก่ 

1) เอกบังคับ 40 หน่วยกิต ได้แก่ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

ลำดั

บ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  

1. คุณธรรม    

  จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

1 300-25001 ทักษะดนตรีไทย  1                           

2 300-25002 ทักษะดนตรีไทย  2                           

3 300-25003 ทักษะดนตรีไทย  3                           

4 300-25004 ทักษะดนตรีไทย  4                           

5 300-25005 ทักษะดนตรีไทย  5                           

6 300-25006 พื้นฐานโสตทักษะ                         

7 300-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย                         
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ลำดั

บ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  

1. คุณธรรม    

  จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

8 300-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย                          

9 300-25009 การจัดการเรยีนรู้ดนตรไีทย                         

10 300-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย                         

11 300-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอล

เฟจจิโอ 
                        

12 300-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย                         

13 300-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย                         

14 300-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย                         

15 300-25015 การปรับวงดนตรีไทย                           
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2) เอกเลือก 20 หน่วยกิต ได้แก่ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

  

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

1 300-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              

 

 

 

 
        

2 300-25009 การจัดการแสดงดนตร ี                         

3 300-25021 การประพันธ์เพลงไทย                           

4 300-25022 ทักษะเครื่องดนตรสีากลใน

สถานศึกษา   
                       

  

 
  

5 300-25028 เสภา พากย์ เจรจา   
 

                         

6 300-25032 ดนตรีพื้นเมือง  
 

                         

7 300-25036 ทักษะเครื่องดนตรีสำหรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

  

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

8 300-25037 จังหวะและหนา้ทับสำหรับครู

ดนตร ี  

                        

9 300-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสาย

สำหรับครูดนตรี 1   

                        

10 300-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสาย

สำหรับครูดนตรี 2 

                        

11 300-25040 เพลงร้องสำหรับเด็กและเพลง

พื้นบ้าน    

                        

12 300-25041 ทฤษฎีดนตรสีากลขั้นพ้ืนฐาน       
 

                   

13 300-20031 รำโทน                       
   

14 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วม

สมัย  

                     
 

  

15 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง                         
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

  

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

16 300-20083 ทักษะขลุ่ย                         

17 300-20084 ทักษะอังกะลุง                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

วิชาเอกดนตรีสากล จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ได้แก่ 

1) เอกบังคับ 40 หน่วยกิต ได้แก่ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  

1. คุณธรรม    

  จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

1 302-26001 ทักษะดนตรสีากล 1                         

2 302-26002 ทักษะดนตรสีากล 2                         

3 302-26003 ทักษะดนตรสีากล 3                         

4 302-26004 ทักษะดนตรสีากล 4                         

5 302-26005 ทักษะดนตรสีากล 5                         

6 302-26006 โสตทักษะ                         

7 302-26007 หลักการวิเคราะห์ 

วิจารณด์นตร ี  
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  

1. คุณธรรม    

  จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

8 302-26008 ทฤษฎีดนตรสีากล                         

9 302-26009 การจัดการเรยีนรู้ดนตรี

สากล 
                        

10 302-26010 นวัตกรรมการศึกษาด้าน

ดนตรสีากล 
                        

11 302-26011 การขับร้องเพลงไทยและ

การขับร้องประสานเสียง 
                        

12 302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล                         

13 302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่อง

ดนตรสีากล 
                        

14 302-26014 คอมพิวเตอรส์ำหรับ

ดนตรสีากล 
                        

15 302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก                         
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2) เอกเลือก 20 หน่วยกิต ได้แก่ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

  

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

1 302-26016 การสอนดนตรีและขับร้อง

สำหรับเด็ก 
                        

2 302-26017 หลักการประสานเสียง                         

3 302-26018 การเรยีบเรยีงเสียงประสาน 1                         

4 302-26019 การเรยีบเรยีงเสียงประสาน 2                         

5 302-26020 หลักการประพันธ์และการ

วิเคราะหเ์พลง 
                        

6 302-26023 เปียโน                         

7 302-26028 กีตาร ์                          

8 302-26029 ไวโอลิน                         

9 302-26033 วงโยธวาทิต                         
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ลำดับ 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

  

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

 

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 

10 302-26035 เครื่องเคาะต ี                         

11 302-26040 วงบิ๊กแบนด์                          

12 302-26042 วงซิมโฟนิค                         

13 302-26043 เครื่องลมทองเหลือง                           

14 302-26044 เครื่องลมไม้                           

15 300-20031 รำโทน                          

16 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วม

สมัย  
                        

17 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผล

การศึกษา 

 1.1  สัญลักษณ์   ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา  

มีดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์     ค่าระดับคะแนน  ความหมาย 

A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 

B    3   ดี (Good) 

C+    2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 

C    2   พอใช้ (Fair) 

D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 

D    1   อ่อน (Poor) 

F    0   ตก (Fail) 

 

 1.2  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่กำหนดในข้อ 1.1  ได้ให้ใช้สัญลักษณ์

และความหมายดังต่อไปนี้   

สัญลักษณ์            ความหมาย 

I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

S  ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 

U  ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

Au  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 

W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 

NR  ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

1.3  การให้สัญลักษณ ์A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระทำได้ในกรณีดังนี้ 

 1.3.1  รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 
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  1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 

1.4   การใหส้ัญลักษณ์ F จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

  1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

  1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่

ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 

ทำงานที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด

ภาคการศึกษาถัดไป 

1.5  การให้สัญลักษณ ์I จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 

  1.5.1  นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง

รายวิชาหรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/ หรือ 

ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดี

มอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  1.5.2  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 

หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

  1.5.3  นักศึกษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์

ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้ง

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1.6  การให้สัญลักษณ์ S  และ  U  จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรและให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.6.1  การให้สัญลักษณ์S จะกระทำต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 

  1.6.2  การให้สัญลักษณ์U  จะกระทำต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 

1.7  การให้สัญลักษณ ์ W  จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กำหนด  จะต้อง

ยื่นคำร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าภาควิชา  และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะ

บันทึกสัญลักษณ์  “W”  โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน  แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษา

รายวิชานั้นต่อไป 
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 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 1.7.3  คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I  เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 

 1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 

1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษา

หรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 

 1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง

ไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามกำหนด 

 1.10  การให้สัญลักษณ์ Au  จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดย 

ไม่นับหน่วยกิต 

1.11  การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

  1.11.2  รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่D  ขึ้นไป  ยกเว้น

รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  1.11.3  กรณีได้สัญลักษณ์ F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ำอีก  จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเป็น

รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 

  1.11.4  กรณีที่สัญลักษณ์ต่ำกว่าC  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้นได้                

เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า  “การเรียนเน้น” (Regrade) 

 1.12 การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่

นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 

  1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียน  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลง ทะเบียนเรียน 

  1.12.2  หน่วยกิตที่ได้  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  

D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  1.12.3  หน่วยกิตที่คำนวณประจำภาค  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่

นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 

  1.12.4  หน่วยกิตคำนวณสะสม  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่

นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
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  1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค  ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ

ภาคการศึกษา  โดยนำผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษานั้น

มารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลขทศนิยม  

2  ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ำ  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้นำจำนวนหน่วยกิตและค่า

ระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปคำนวณ ทุกครั้ง 

  1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า

ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันโดยนำผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผล

ทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจำนวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าคะแนน

เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ตำแหน่งโดยไม่ ปัดเศษ  รายวชิาที่เรียนซ้ำ  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  

ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  และนำผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้คำนวณ 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4   

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1) คณะกรรมบริหารหลักสูตร  เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  ในแต่ละภาคการศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 

ภาคการศึกษา โดยพิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ 

3) รายวิชาใดท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชานั้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรีศึกษา 

หลักสูตรได้กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้  ดังต่อไปนี้ 

 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2   ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านดนตรีศึกษาสู่สาธารณชน  โดย

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุก

สาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านดนตรีศึกษา  อันเป็น

การแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาบูรณาการ
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กับศาสตร์สาขาอ่ืน  ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์

กับการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  ทั้งสื่อสารโดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตลอดจนฝึก

การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารจัดการในการ

ทำงานได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย  โดยมีอาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขผลงานให้

สมบูรณ์  ซึ่งเป็นการตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้านตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 

 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3   ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านดนตรีศึกษาสู่สาธารณชนอย่างเต็ม

รูปแบบ  โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทักษะดนตรี เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพด้านดนตรีศึกษา แสดงถึงศักยภาพขั้นสูงในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสม

มาตลอดระยะเวลา 3 ปี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานได้อย่างมีหลักการ ภายใต้แนวคิด

ทฤษฎีและปฏิบัติแบบดั้ งเดิมผสมผสานกับแนวทางการบรรเลงและการขับร้องสมัยใหม่  โดยผ่าน

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานที่เป็น

รปูเล่มวิชาการและผลงานการแสดงดนตรี 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูดนตรีศึกษา 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้าน

ความเป็นครูดนตรีศึกษา  ในรายวิชานวัตกรรมการสอนทางดนตรีศึกษา เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในการเชื่อมโยง

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อ

นวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและ

ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพ ตามท่ีได้กำหนดไว้ในปรัชญาของหลักสูตร 

 เมื่อนักศึกษาเรียนหลักการ แนวคิด การออกแบบและฝึกสร้างสื่อนวัตกรรมแล้ว ให้นักศึกษา

นำไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนใน

ครั้งนั้นๆ บันทึกวีดิทัศน์ส่งอาจารย์ผู้สอน และบันทึกปัญหาในการใช้สอนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเพ่ือนำไปพัฒนา

ต่อไป 

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ได้สำรวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

 1) สำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิต และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการนำความรู้ทักษะ

ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ    โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่น 

 2) ตรวจสอบความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ประกอบการโดยการสัมภาษณ์หรือส่ ง

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการรับเข้าทำงานในสถาน

ประกอบการนั้นๆ 
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 3) ตรวจสอบความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิตจากสถานศึกษาต่างๆโดยการสัมภาษณ์

หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อมและการนำ

ความรู้ และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ ง

หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานได้จริง เมื่อทราบผลแล้ว จึงนำผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรต่อไป  

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชา

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับ ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 

 3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน 

 3.4  เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามที่สถาบันกำหนด 

 

4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1  สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตร  คือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

4.2  ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U)  D  และ D+ ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 

4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่  ชี้แจงเรื่องปรัชญา  นโยบาย  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   

อัตลักษณ์  และโครงสร้างการบริหารของสถาบัน  คณะ วิทยาลัยฯและภาควิชาที่สังกัด  โดยให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในฐานะของครูผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยฯรับทราบและถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน 

1.2  จัดอบรมหลักสูตร เพ่ือนำความรู้ความเข้าใจไปจัดทำมคอ. 3 - มคอ. 7  

 1.3  จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทั้งด้านหลักสูตร  

ด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตการเรียน การจัดกิจกรรม การใช้ชีวิตส่วนตัว

ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์เรื่องทุนการศึกษาและการประกวด

กิจกรรมต่างๆ 

 1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันจัดขึ้น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ

สอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนและการทำผลงานทางวิชาการ 

  2.1.2  จัดโครงการประชุมอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ และการทำวิจัย 

  2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด  

การเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นทีมระหว่างภาควิชาการศึกษากับสาขา

ดนตรีศึกษาภาควิชาศึกษาท่ัวไปกับสาขาดนตรีศึกษาและสาขานาฏศิลป์กับสาขาดนตรีศึกษา 

  2.1.4  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอน  โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนเข้าเยี่ยมชม 

การเรียนการสอน เพ่ือให้คำแนะนำไปพัฒนา 

  2.1.5  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขียนงานวิจัย  บทความตำราและ

เอกสารการสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

 2.1.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
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           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

  2.2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   โดยการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2.2.2  จัดโครงการประชุม อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการทำวิจัยการพัฒนา 

ผลงานเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ 

  2.2.3  ส่งเสริมการเขียนเอกสาร  ตำรา บทความ วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2.2.4 ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้  

ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม  

    2.2.5  ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 

 3.1  กำหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 3.2  สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุน  ให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้

และทักษะเฉพาะตำแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง 

 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 การบริหารหลักสูตร ได้ดำเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานวิชาชีพ

ครูของคุรสุภาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร  

 1.2 กรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน พิจารณาความจำเป็นด้าน

ทรัพยากรบุคคล วัสดุ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำงบประมาณในการบริหารและ

ดำเนินการหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ติดตาม และรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยจะกระทำอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 1.3 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ ปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.5 การปรับปรุงหลักสูตรจะดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 5 ปี โดยกำหนดให้

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภาสถาบัน) เพื่อให้หลักสูตรใช้งานได้ในปีที่ 6 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 2.2 ในการบริหารหลักสูตรมีการกำหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของบัณฑิตทั้งระหว่างที่

กำลังศึกษาอยู่และหลังจบการศึกษาแล้ว เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

 2.3 บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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3. นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา 

  1) หลักสูตรได้กำหนดรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติโดยผ่านกระบวนการรับนักศึกษา 

ดังนี้ 

   (1) กำหนดเป้าหมายแผนการรับนักศึกษา จำนวน 30 คน 

   (2) กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดของหลักสูตร 

   (3) การรับสมัคร สมัครออนไลน์ 

   (4) ประเภทของการคัดเลือกนักศึกษา 

    - ประเภทโควต้า รับจากนักเรียนที่จบการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ สังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

    - ประเภททั่วไป รับจากนักเรียนที่จบการศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด 

   (5) การสอบคัดเลือก 

    - สอบข้อเขียน 

    - สอบปฏิบัติ 

    - สอบสัมภาษณ์ 

   (6) ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ 

   (7) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

  2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจง

กฎระเบียบในการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะ 

แนะนำการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่นน้อง เพ่ือส่งเสริมห้ำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในด้านวิชาการ 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  1) การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

   (1) จัดทำคู่มือนักศึกษา เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษา 

   (2 ) แต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นั กศึกษา ในอัตราส่ วน 

 1 : 25 

   (3) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าปรึกษา และแจ้งให้นักศึกษา

ทราบในชั้นเรียน 



136 

   (4) การอุทธรณ์ของนักศึกษานักศึกษาสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง

ผู้บริหารคณะ  และคณะจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือให้ความ

เป็นธรรมแก่นักศึกษา  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิ จกรรมเสริมหลักสูตร  

นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี แบ่งกิจกรรมออกเป็น  

4 ประเภท ได้แก่ ด้านวิชาหลัก ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ

และเทคโนโลยี 

 

4. อาจารย์ 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของตำแหน่ง 

 2) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบแข่งขันและรับโอนย้ายจากสังกัดต่างๆ เพ่ือ

บรรจุและแต่งตั้งการปรับตำแหน่งจากครูสู่ตำแหน่งอาจารย์ 

 3) มีระบบการปฐมนิเทศ  ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 4) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการเข้า

รับการอบรม ศึกษาต่อและสนับสนุนทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 5) การบริหารอาจารย์ วิทยาลัยจัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะเวลา 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่

คงอยู่ จำนวนผู้เกษียณในแต่ละปี จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชาการ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการ

ดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการ

คัดเลือกดำเนินการตามระบบ 

 6) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  กำหนดนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์

ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ  การสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด   ตรงตาม

สาขาวิชา ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน โดยวางแผนการจัดจ้างเป็นรายภาคการศึกษา  ทั้งนี้ให้มีการ

ประเมินการสอนอาจารย์พิเศษหลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือให้มีความทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
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 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิมและนำข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของ

ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ 

 2) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิมีการ

นำข้อเสนอแนะไปปรับหลักสูตรและนำเสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ 

 3) กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดรายวิชาและกำหนดผู้สอน การพิจารณาผู้สอนจะคำนึงถึงความ

ชำนาญในเนื้อหาที่สอนผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ 

 4) ในกรณีจำเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษและกำหนดให้ผู้สอน

ในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 

 5) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดหา 

ทรัพยากร อัตรากำลัง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้เริ่มต้นจาก วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบในกิจกรรมที่สนับสนุน 

สิ่งเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ  

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ และฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ซึ่งมี 

รายละเอียดดังนี้ 

 6.1 สถานที่ 

  1) ห้องเรียน 

   อาคาร 1 ชั้น 4   จำนวน 4  ห้องได้แก่  141 142 143 และ 144 

  2) ห้องปฏิบัติการ 

   2.1)  ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย (โขน – ละคร) 

            อาคาร 2  ชั้น 1   จำนวน  2  ห้อง 

   อาคาร 2  ชั้น 2           จำนวน  2  ห้อง 

   ห้องประชุม อาคาร 1  ชั้น 1  จำนวน 1  ห้อง 

   2.2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 131 และ 133) มีคอมพิวเตอร์  60  เครื่อง  

   2.3)  อาคารหอประชุมพร้อมเวที            จำนวน    1  หลัง          
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   2.4) อาคารอเนกประสงค์ พร้อมเวทีและอุปกรณ์เทคนิคเวที    จำนวน   1  หลัง    

 6.2 วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์     จำนวน  60  เครื่อง 

  2) เครื่อง  Projector    จำนวน    3  เครื่อง  

  3) เครื่อง Visuallizer(VZ)   จำนวน    1  เครื่อง 

  4) Note Book      จำนวน    4  เครื่อง 

  5)เครื่องจออัจฉริยะ (Smart Classroom)  จำนวน    2  เครื่อง 

  6)เครื่องโทรทัศน์      จำนวน    6  เครื่อง 

 6.3  สถานที่ฝึกซ้อม สอบการแสดงและแสดงผลงานนาฏศิลป์จำนวน  4  แห่ง ได้แก่ 

  1) อาคารหอประชุมพร้อมเวที  

  2) อาคารอเนกประสงค์ พร้อมเวทีและอุปกรณ์เทคนิคเวที    

  3) ห้องประชุมอาคาร 1  ชั้น 1 (เวทียกพ้ืน)                     

  4)ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 1 

  5)ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 

 6.4  ห้องสมุด 

  1) ห้องสมุดของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  มีตำราและหนังสือจำนวน 9,085 เล่ม มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน  10  เครื่อง ตำราและ

หนังสือมีครบทุกภาควิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  ได้แก่  ตำราและหนังสือของกลุ่มวิชาศึกษา

ทั่วไป  กลุ่มวิชาการศึกษา  กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล  กลุ่มสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย

และสากล  นอกจากนี้  มีผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งนาฏศิลป์และดนตรีคีตศิลป์ของคณะศิลปศึกษาและวิทยาลัย

นาฏศิลป์ภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง รวมถึงหนังสือประเภทจุลสาร และวารสารที่ให้ความรู้และความบันเทิง  

 

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

หมวด จำนวน (เล่ม) 

            ตำราหลัก 380 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 550 

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา 600 

ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1,200 



139 

หมวด จำนวน (เล่ม) 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 80 

ภูมิศาสตร์  1,200 

กฎหมาย 45 

สังคมศาสตร ์ 1380 

รัฐศาสตร์ 300 

         ดนตร ี 800 

วิจิตรศิลป์ 500 

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม นันทนาการ 1,000 

วิทยาศาสตร์ 850 

บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ 50 

ศิลปนิพนธ์ ด้านนาฏศิลป์ 50 

ศิลปนิพนธ์ ด้านดนตรีไทย 20 

วิจัยและนวัตกรรม 80 

  รายชื่อวารสาร 

   1. ศิลปากร 

   2. พัฒนศิลป์ 

   3. เมืองโบราณ 

   4. วารสารมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 

   5. วารสารครุศาสตร์ 

   6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  รายชื่อหนังสือพิมพ์ 

   1. ไทยรัฐ 

   2. เดลินิวส ์

  รายชื่อนิตยสาร 

   1. สารคด ี

   2. ศิลปวัฒนธรรม 

   3. National Geography 
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 6.5  ห้องท่ีใช้สำหรับการเรียนการสอนและการบริการ 

  1) ห้องสมุดภาควิชา       จำนวน   1   ห้อง   

  2) ห้องประชุม         จำนวน   1   ห้อง   

  3) ห้องเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย จำนวน   1   ห้อง 

  4) ห้องเครื่องดนตรี       จำนวน   1   ห้อง 

  5) ห้องพยาบาล        จำนวน   1   ห้อง 

  6) ห้องคอมพิวเตอร์       จำนวน   2   ห้อง   

 6.6 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  1)  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  มีการเตรียมแผนงานเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ในการดำเนินการจัดซื้อตำรา  หนังสือ  และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  2) มีแหล่งเรียนรู้นอกวิทยาลัย   ได้แก่ 

   2.1)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   2.2)  ห้องสมุดประชาชนลพบุรี 

   2.3)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

   2.4)  คณะศิลปนาฎดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   2.5)  โรงละครแห่งชาติ 

   2.6)  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 

  3) แหล่งเรียนรู้จากตัวบุคคล ประกอบด้วย  ศิลปินแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.7  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  1) รวบรวมข้อมูลจำนวนห้องเรียนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและ การ

แสดง 

  2)จัดทำข้อมูลการใช้งานของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการห้องบริการ ห้องสมุดและสื่อ เทคโนโลยี  

หนังสือ ตำรา และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือตรวจสอบความจำเป็นในการใช้งาน และปัญหาที่เกิดจากการ ใช้งาน  เพ่ือ

นำไปปรบัปรุง หรือเพ่ิมเติมจำนวนทรัพยากรตามความต้องการและจำเป็นของผู้ใช้งาน   

  3) ประเมินความพอเพียงของจำนวนผู้ใช้เพื่อเทียบกับจำนวนของทรัพยากร 

  4)สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  

โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องบริการ อุปกรณ์การสอน และสื่อเทคโนโลยี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7  ปีท่ีผ่านมา 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

   
 

 
✓ 

 
✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

    
 

 
✓ 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่กำหนดและ
เป็นประจำทุกปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14.มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามที่ประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปี
การศึกษา 

   ✓ ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียน 

  1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากผลการเรียนของนักศึกษา 

  1.1.3  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน และรูปเล่มรายงานของนักศึกษา 

  1.1.4  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งใน

และนอกชั้นเรียน 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำการสำรวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์         

ใช้วิธีการนิเทศการสอนจากอาจารย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์การสอนยาวนาน ใช้การสังเกตการณ์

ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา

ก่อนจบภาคการศึกษา 

  1.2.2  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และการประเมินจะถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือนำไป

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

    2.1.1  ประเมินการสอนโดยนักศึกษา มีหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบในการให้

ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง  

  2.1.2  ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร และนำข้อมูลย้อนกลับมาเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด 

 2.2  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน เป็นการประเมินหลักสูตรและนำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
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 2.3  ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และนำ

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 2.4  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายใน

สถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดำเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ใน ห มวดที่ 7 ข้ อ  7 โด ยผู้ ป ระ เมิ น ระดั บ ส าขาวิ ช าที่ แ ต่ งตั้ ง โด ยคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.1  มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา                       

 4.2  มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 

 4.4  นำผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.5  กำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  รายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ข  - คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่162/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25…...) 

- คําสั่ง ที่ 84/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทำรางหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

- คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 163/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25…...) ในกลุ่มวิชาชีพครูและ

กลุ่มศึกษาท่ัวไป 

- คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25…...) ในกลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และดนตรี 

ภาคผนวก ค  ตารางการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต( 4ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

ภาคผนวก ง  รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4 ป)  

ภาคผนวก จ  รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ภาคผนวก ฉ  รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 3/2562 

ภาคผนวก ช      - ข้อบังคับสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

- ข้อบังคับสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)    

   พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก ก 

   รายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร  
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นายวิทยา  จุ้ยวงษ์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย 2558 

ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2547 

 

6.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ธภร  ยิ้มโสภา, ประสงค์  จันทพันธุ์,  วิทยา  จุ้ยวงษ์,  สันติ  เสงี่ยมงาม. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ 

  ระดับชาติ “ราชเสนีพระนารายณ์”, นำเสนอในงานมหกรรมการแสดง 

  ศิลปวัฒนธรรมไทย. วันที่ 24-25 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่.  

  วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี จัดพิมพ์. (119 หน้า). 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

  (1) ทักษะเพลงไทย 1 

  (2) ทักษะเพลงไทย 2 

  (3) ทักษะเพลงไทย 3 

  (4) ทักษะเพลงไทย 4 

  (5) ทักษะเพลงไทย 5 

  (6) ทักษะเพลงไทย 6 

  (7) คอมพิวเตอร์ดนตรีไทย 

  (8) วิจัยดุริยางคศิลป์ 

  (9) การปรับวงดนตรีไทย 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

  (1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นายประสงค์  จันทพันธุ์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย 2557 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์ไทย 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ธภร  ยิ้มโสภา, ประสงค์  จันทพันธุ์,  วิทยา  จุ้ยวงษ์,  สันติ  เสงี่ยมงาม. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ 

  ระดับชาติ “ราชเสนีพระนารายณ์”, นำเสนอในงานมหกรรมการแสดง 

  ศิลปวัฒนธรรมไทย. วันที่ 24-25 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่.  

  วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี จัดพิมพ์. (119 หน้า). 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

(1) ทักษะเพลงไทย 3 

(2) ทักษะเพลงไทย 4 

(3) ทักษะเพลงไทย 5 

(4) ทักษะเพลงไทย 6 

(5) ทักษะเพลงไทย 7 

(6) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 1 

(7) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 2 

(8) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 3 

(9) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 4 

(10) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 1 

(11) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 2 

(12) ทักษะเพลงไทย 1 

(13) ทักษะเพลงไทย 2 

(14) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 3 

(15) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 4 

(16) จังหวะหน้าทับ 

(17) การบันทึกโน้ตเพลงไทย 

(18) การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

  (1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นายสุพัศชา  ผดุงสุทธิ์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย 2559 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์ไทย 2541 

 

6.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 จุฑารัตน์  สุเมรุรัตน์, ปภาอร แก้วสว่าง, รักษิต  มีเหล็ก, สุพัศชา  ผดุงสุทธิ์, สุระชัย  สีบบุผา. (2562).  

  “ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศรรามาวตาร”,  นำเสนอในงานมหกรรม 

  ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคีทำดีด้วยหัวใจ. วันที่ 26-27 มกราคม  

  2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

  จัดพิมพ์. (182 หน้า). 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

(1) ทักษะเพลงไทย 1 

(2) ทักษะเพลงไทย 2 

(3) ทักษะเพลงไทย 3 

(4) ทักษะเพลงไทย 4 

(5) ทักษะเพลงไทย 5 

(6) ทักษะเพลงไทย 6 

(7) ทักษะเพลงไทย 7 

(8) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 1 

(9) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 2 

(10) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 3 

(11) ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 4 

(12) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 3 

            (13) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 4 

(14) การแปรทำนอง 

(15) ปฏิบัติวงเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

   (1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

   (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานขอ้มูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุล 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ 2555 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม ครศุาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2537 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา 2534 
 

6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 6.1 บทความทางวิชาการ 

 นคร วงศ์ไชยรัตนกุล. (2017).  เทคนิคการเป่าแคนประกอบหมอลำกลอน (Khaen  

Accompaniment Tecniques in  MolamKlonPerfroming Arts),  ใน วารสารประชุม

วิชาการ  Asia Pacific Society for Ethnomusicology (APSE) Proceeding of the 

21stInternaionalConferrence of Asia Pacific Society Ethnomusicology. น. 116 - 120. 

 6.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  นคร วงศ์ไชยรัตนกุล และคณะ (2559) ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ/นานาชาติ  

   “ชุด บวชควายจ่า:บูชาพญาแถน” เผยแพร่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย.  

   วันที่ 24-25 มกราคม 2559  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

   จัดพิมพ์.(80หน้า) 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 7.1 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

  (1)ทักษะดนตรี 1 

  (2) ทักษะดนตรี 2 

  (3) ทักษะดนตรี 3 

  (4) ทักษะดนตรี 4 

  (5) ทักษะดนตรี 5 

  (6) ทักษะดนตรี 6 

  (7) ทักษะดนตรี 7 

  (8) ศิลปนิพนธ์ 

  (9) รวมวง 

  (10) จิตวิทยาการสอนดนตรี 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  (1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นางสาวปภาอร  แก้วสว่าง  

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา  

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ 2555 

   ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการวัฒนธรรม 

ดนตรีศึกษา 

2555 

2543 

  ปริญญาตรี   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์ไทย 2535 

 

6.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 จุฑารัตน์  สุเมรุรัตน์, ปภาอร แก้วสว่าง, รักษิต  มีเหล็ก, สุพัศชา  ผดุงสุทธิ์, สุระชัย  สีบบุผา. (2562).  

  “ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศรรามาวตาร”,  นำเสนอในงานมหกรรม 

  ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคีทำดีด้วยหัวใจ. วันที่ 26-27 มกราคม  

  2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

  จัดพิมพ์. (182 หน้า). 

 

 

  



155 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 7.1 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

  (1)ศิลปนิพนธ์ 

  (2) การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์ 

  (3) ดนตรีพ้ืนเมือง 

  (4) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 1 

  (5) ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู 2 

  (6) การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

  (1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                       ระดับปริญญาตรี         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

........................................................... 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

2. ช่ือ – สกุล  นายสุระชัย  สีบุบผา 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

4. สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2541 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา 2531 

 

6.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 จุฑารัตน์  สุเมรุรัตน์, ปภาอร แก้วสว่าง, รักษิต  มีเหล็ก, สุพัศชา  ผดุงสุทธิ์, สุระชัย  สีบบุผา. (2562).  

  “ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศรรามาวตาร”,  นำเสนอในงานมหกรรม 

  ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคีทำดีด้วยหัวใจ. วันที่ 26-27 มกราคม  

  2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

  จัดพิมพ์. (182 หน้า). 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 7.1 ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 15  ปี 

  (1) ศิลปนิพนธ์ 

  (2) เพลงหุ่นกระบอก   

  (3) เพลงเดี่ยว 

  (4) เสภา พากย์ เจรจา 

  (5) วิจัยดนตรี 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  (1)ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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ภาคผนวก ข 
 

-   คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี 162/2562  
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
          -   คำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ 84 /2562  
              เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4 ปี)   

              วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 -   คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี 163/2562 

              เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต (หลักสูตรสี่ปี) 

              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มศึกษาทั่วไป 

          -   คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 270/2562 

              เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต (4 ปี) 

              สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

              ในกลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และดนตรี 
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คำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ที่  ๘๔/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(๔ ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
………………………………………………….. 

 ตามนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับคณะศิลปศึกษา  ดังนั้น  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีความประสงค์จัดทำหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑. นายเชาวนาท  เพ็งสุข   ประธานกรรมการ 

๒. นายวิษณุ  ศรีจำนงค์  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุวรรณา  ศรีจำนงค์  กรรมการ 

๔. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น   กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.วารินท์พร  ฟันเฟื่องฟู  กรรมการและเลขานุการ 

๖. ผศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    ให้คำปรึกษากำกับ  ติดตาม  การดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร 

๒.๑  คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา 

เฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู  ประกอบด้วย 

๑. นางมนัสนันท์ ทิพย์จันทร์  ประธานกรรมการ 

๒. นางมาลินี แก้วเงิน   รองประธานกรรมการ 

๓. นางศศิธร ศรีลาภะมาศ  กรรมการ 

๔. นางอังคณา ตั้งชัยวรรณา  กรรมการ 

๕. นางสาวพรรณิการ์   สมัคร  กรรมการ 

๖. นางจันทร์แรม นาจพินิจ  กรรมการ 
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๗. นางอัญชัน เพ็งสุข   กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวกนกกาญจณ์  น้อยพ่วง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

๒.๒  คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มเอก  และหมวด 

วิชาเลือกเสรี  สาขานาฏศิลป์  ประกอบด้วย 

๑. นายสันติ เสงี่ยมงาม  ประธานกรรมการ 

๒. นายสมชาย ฟ้อนรำดี  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสิริวรรณ สมใจ   กรรมการ 

๔. นายพิทักษ์ ร่มโพธิ์ทอง  กรรมการ 

๕. นายรักษิต มีเหล็ก   กรรมการ 

๖. นางไพเราะ แสงเปล่ง  กรรมการ 

๗. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์  กรรมการ 

๘. นางปิยมาศ ศรีสุวรรณ  กรรมการ 

๙. นางชิตา  ทัศมาลัย  กรรมการ 

๑๐. นางสาวธภร ยิ้มโสภา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายอนัส มาลาวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่    จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาวชิาเฉพาะด้านกลุ่มเอก  และหมวดวิชาเลือกเสรี   

สาขานาฏศิลป์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.๓  คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มเอก  และหมวดวิชาเลือกเสรี  

สาขาดนตรี  ประกอบด้วย 

๑. นายประสงค์ จันทพันธุ์  ประธานกรรมการ 

๒. นางประภา เที่ยงแช่ม  รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุระชัย สีบุบผา   กรรมการ 

๔. นางนงนุช สุนทรสุข  กรรมการ 

๕. นายสมประสงค์ สุขมา   กรรมการ 

๖. นายไตรรงค์ ตีรณานนท์  กรรมการ 

๗. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง  กรรมการ 
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๘. นายเศรษฐกรณ์  วรรณศิลป์  กรรมการ 

๙. นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการ 

๑๐. นายวิทยา จุ้ยวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่    จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาวชิาเฉพาะด้านกลุ่มเอก  และหมวดวิชาเลือกเสรี   

สาขาดนตรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

บังเกิดผลดีแก่วิทยาลัยฯ 

 

  สั่ง ณวันที่   ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                    
                                                     (นายเชาวนาท  เพ็งสุข) 

                                            ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    
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ภาคผนวก ค 

รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1.  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

2.  มาตรฐานหลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

3.  วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานดนตรีคีตศิลป์ไทย 

2)  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียน     การสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

3)  เป็นผู้นำในศาสตร์ด้านดนตรีคีตศิลป์ ไทย  สามารถคิดวิเคราะห์   

สังเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านดนตรีคีตศิลป์ไทย 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษาสามารถคิด

วิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานศิลป์  

2) เป็นครูดนตรีศึกษา ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความ

เป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 

3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4)  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพร้อมใน

การร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 

5)  สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6)  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพครู 

 

การสอน และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  

4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความ

พร้อมในการร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

4.  โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     32  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                       24  หน่วยกิต 

      1.1.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12  หน่วยกิต 

      1.1.2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

                   และเทคโนโลยี                               6  หน่วยกิต 

      1.1.3  กลุ่มวิชาภาษา                               6  หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า    31  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ        29  หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า       2  หนว่ยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     102  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู       38  หน่วยกิต 

2.1.1  วิชาชีพครู                  26  หน่วยกิต 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1.2  กลุ่มวิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า       8  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    126  หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                        48  หน่วยกิต 

 2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                           42  หนว่ยกิต 

 2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก          ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

     2.2  กลุ่มวิชาเอก                                        78  หน่วยกิต 

2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                                        68  หน่วยกิต 

 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                     6  หนว่ยกิต 

 2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                 4  หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

 

2.1.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                  12  หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                   ไม่น้อยกว่า     64  หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาแกน                             4  หนว่ยกิต 

     2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/ดนตรีสากล 

            (1) วิชาเอกดนตรีไทย 

           1) เอกบังคับ                         40  หน่วยกิต 

  2) เอกเลือก       ไม่น้อยกว่า     20  หน่วยกิต 

  (2) วิชาเอกดนตรีสากล 

  1) เอกบังคับ       40  หน่วยกิต 

  2) เอกเลือก        ไม่น้อยกว่า    20  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 

2) ซื่อสัตย์ สุจริต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิ ใจในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณและ

อุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ 

รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ

เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพ

สิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้

เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง

เหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 

เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของ

ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใส

ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่

ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

2. ด้านความรู้ 

การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น

ปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน

วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 

แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ

สื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี

และดิจิทัล ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

ก ารบู รณ าก ารข้ าม ศ าส ต ร์  อ าทิ  ก ารบู รณ าก ารก ารส อ น 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ

ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม  แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (Science Technology 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineering and Mathematics Education:  STEM Education) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 

และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 

สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ

ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน

บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4  มี ความรู้ และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3) บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสู่

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชา

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา

ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 

สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง

ตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ   การเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลก

อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและ

พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์

ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 

2) ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

3) สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่

ชุมชนและสังคม 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  

มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน  

มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 

ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง

กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า

หาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่ง

ความรู้อื่น    

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง

การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 

และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้

การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 

โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง

ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
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หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู   

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีของ

ผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

      3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลป์ไทยศึกษาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก  ศรัทธาและภูมิ ใจในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณและ

อุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ 

รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ

เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพ

สิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้

เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชา

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซึ้ง  และ

เป็นระบบ    

       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้มา

ประยุกต์ใช้   ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรี

คีตศิลป์ไทยศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

       3) สามารถนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้ามศาสตร์

สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย

ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง

สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึก

ในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 

2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน

วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 

แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ได้อย่างเหมาะสม 

       4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในศาสตร์สาขาวิชา

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาศึกษาที่จะสอนอย่างลึกซ้ึง ตระหนักถึงควาสำคัญของ

งานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ

สื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี

และดิจิทัล ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

ก ารบู รณ าก ารข้ าม ศ าส ต ร์  อ าทิ  ก ารบู รณ าก ารก ารส อ น 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ

ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม  แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education:  STEM Education) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 

และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 

สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ

ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

      1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

      2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์ใน

ศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาโดยคำนึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน

บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4  มี ความรู้ และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชา

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา

ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  คิ ด  ค้นหา วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จจริ ง และประเมินข้อมู ล  

สื่อสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น

พลเมืองตื่นรู้  มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

      3)  เป็นผู้นำทางปัญญาที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์         

การพัฒนา  สืบทอดองค์ความรู้   การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐานในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และ

สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม                          

 

 

 

 

 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   มีความเข้าใจผู้ อ่ืน ของผู้ เรียนในศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  

มีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

      2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มของ

และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ 

หลักการทางทฤษฎี  ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่

ชุมชนและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  และระหว่างกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

       3)  มีภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลป์ไทยศึกษา  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

 

 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจองค์

ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

    2)  มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

    3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การ

เขยีนและนำเสนอของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ด้วย

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 

ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง

กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า

หาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง

การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 

และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้

การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

      1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลป์ไทยศึกษา ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  และรูปแบบไม่เป็นทางการ  (Informal)  

อย่างสร้างสรรค์ 

       2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลป์ไทยศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง

ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตร

รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

       3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลป์ไทยศึกษา และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ 

 

 

6.2 สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ

บริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 

ผู้ เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ

ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ

และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทาง

กาย  

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานใน

สถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย

บูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึดผู้เรียน

สำคัญที่สุด 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง

วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ งในและนอก

สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและ

สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก

ฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 

เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 

ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                      2 (1-2-3) 

      ( Historical Background to the Development of 

Bunditpatnasilpa Institute) 

      ปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพราน

หลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

บุคคลสำคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ เป็นศิลปินแห่งชาติด้าน

ทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินที่มีคุณูปการต่อ

สถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒน

ศิลป์ 

 

 

 

รายวิชาใหม่ตามมติที่ประชุมและ

คณะกรรมการที่ร่วมจัดทำหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 

                  (Human Behavior and Self Development) 

                แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ

มนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์  

การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ 

และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล   

การคิดแบบองค์รวม เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต  

การแก้ปัญหาตามบริบท และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3 (3-0-6)       

(Human Behavior and Self Development) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์  

องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่

ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 

และผู้อ่ืน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียดการพัฒนา

บุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  

การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์มาก

ขึ้น 

300-11003  ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบ 

                ต่อสังคม                       3 (3-0-6)  

              (Citizenship and Social Responsibility) 

ความหมายและความสำคัญของความเป็น

พลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบ 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                              3 (3-0-6) 

(Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 

             ความหมาย ความสำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่

ของพลเมือง ธรรมาภิบาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความเป็นไทย 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์มาก

ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ

เป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความ

ตระหนักและจิตสำนึกในความเป็นไทย จิตอาสาและจิต

สาธารณะ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก 

จิตอาสา จิตสาธารณะ และการต่อต้านทุจริต การดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

 

300-11004  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3 (2-2-5) 

                (Recreation for Quality of Life) 

ความสำคัญ  ความ เป็ นมา หลักการและ

ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและ

คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและ

กิจกรรมนันทนาการ ที่ เหมาะสมกับการพัฒนาการด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

300-11004   นันทนาการสร้างสุข              3 (2-2-5)   

                 (Recreation for Happiness) 

 ความสำคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรม

นันทนาการ รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบ

และสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มี

สุขภาวะที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้นำ

นันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรม

นันทนาการ ความมีน้ำใจนักกีฬา สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของกิจกรรม 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์มาก

ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

300-12001  คณิตศาสตร์และสถิติ  3 (3-0-6) 

                (Mathematics and Statistics) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สับเซต การดำเนินการ 

ของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย 

ลำดับและอนุ กรม การหาค่ าร้อยละ ค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ต  

มัธยฐาน ฐานนิยม ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการนำเสนอข้อมูล 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   

300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์              3 (3-0-6) 

                (Mathematical Thinking) 

                ความสำคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทาง

สถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ รูปแบบของกระบวนการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการ

ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

เพ่ือการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง   

1. ปรับชื่อวิชา 

2. ปรับรหัสวิชา 

3. เพิ่มคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์

มากขึ้น 

 

300-12002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3 (3-0-6) 

                (Science and Technology) 

ความสำคัญ และอิทธิพลของวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วิ วัฒ นาการและแนวโน้ ม วิท ยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  การประยุกต์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) 

        (Science and Environment in Digital Age) 

       วิทยาศาสตร์ที่ มีผลกระทบต่อโลกและสิ่ งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่

เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การ

เสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. ปรับรหัสวิชา 

3. เพิ่มคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์

มากขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-11001  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต3 (3-0-6) 

               (Information for Lifelong Learning) 

               ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ วิธีการ

เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การสืบค้นสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของ

การเก็บรักษาข้อมูล พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

เทคนิคการปรับแต่งและการนำเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

                                                                    3 (2-2-5)   

           (Information Technology for Life Long Learning) 

สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แหล่งให้บริการสารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการ

อ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

แสวงหาสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

นำเสนออย่างสร้างสรรค์ 

1. ปรับฃื่อ 

2. ปรับรหัสวิชา 

3. ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน 

4.เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์

มากขึ้น 

5. ย้ายกลุ่มวิชาจากเดิม กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยน

ใหม่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาภาษา 

300-13001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3 (3-0-6) 

                 (Thai Language for Communication) 

               ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทยความรู้

เบื้องต้นเรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสาร 

ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจำวัน 

และงานอาชีพ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

300-12001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3 (2-2-5) 

       (Thai Language for Communication) 

  ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึก

การฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการนำเสนอใน

ชีวิตประจำวัน และการอาชีพ 

1. ปรับรหัสวิชา 

2. ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน 

3.เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์

มากขึ้น 

 

300-13002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3 (3-0-6) 

                (English for Communication) 

ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด  ก า ร อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน 

โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

300-12002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3 (2-2-5) 

                (English for Communication) 

               การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้คำศัพท์ วลี 

โครงสร้างประโยค สำนวนภาษาอังกฤษที่ เหมาะสม ฝึกการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเพ่ืองาน

อาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ปรับรหัสวิชา 

2. ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน 

3.เพ่ิมคำอธิบาย  รายวิชาให้สมบูรณ์

มากขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              3 (2-2-5) 

           (Academic English) 

            การใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวน

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการนำเสนอในเชิงวิชาการ ฝึกการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 

รายวิชาใหม่ตามมติที่ประชุมและ

คณะกรรมการที่ร่วมจัดทำหลักสูตร 
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รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาชีพครู 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ          3 (3-0-6)  
               (Professional Teacher)  
 ความเปน็มาและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาท
หนา้ที่ และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล
และ ความซื่อสัตย์สุจริตกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูการ
ปฏิบัติตน ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็นแบบอย่างที่ดี 
การมีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม การสร้างปฏิสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร การจัดการความรู้เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การสร้างจิตสํานึกและการปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความกา้วหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มวิชาชีพครู 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ3                         (2-2-5) 
               (Professional Teacher) 

 พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญา
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่
สำคัญของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตสำนึกและ
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้นำทางการศึกษา การ
สร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิด
ด้วยจิตสำนึกทางจริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้
เรียนรู้และผู้ส่ งเสริมการเรียนรู้  บทบาทของครูในฐานะผู้
ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกต
บทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและ
ทัศนคติต่อวิชาชีพครู 

 
1.ปรับชื่อวิชา 
2.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และวันที่ 
20 เมษายน 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

300-21002  การพัฒนาหลักสูตร            3 (2-2-5) 
                (Curriculum Development) 
               ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
กลวิธีการจัดการศึกษา การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการ
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความสําคัญ 
หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร วิเคราะห์และจัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษาและท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตร 
การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการทํา
และพัฒนาหลักสูตร 

300-21003  การพัฒนาหลักสูตร                        3 (2-2-5) 
       (Curriculum Development)  
      ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตร
สถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบเนื้อหา
สาระและหน่วยการเรียนรู้   การเขียนคำอธิบายรายวิช า ฝึก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 และวันที่ 20 
เม.ย. 2562 
 
 
  

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                     3 (2-2-5)  300-21008  ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3 (2-2-5) 1.ปรับชื่อวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

               (Language and Culture)  
      ความสําคัญของภาษาและความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ในการประกอบวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ  ฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการ
สื่อความหมาย อย่างถูกต้องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       (Communicative Languages for teachers) 
       วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วย
ถ้อยคำ สำนวน น้ำเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด 
การควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้เรียน 

2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
4. ปรับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่ม
วิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อ
วันที่ 20 เม.ย. 2562 
 
 
  

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา             3 (3-0-6)  
               (Educational Psychology)  

300-21002 จิตวิทยาสำหรับครู             3 (2-2-5) 
                  (Psychology for Teachers) 

1.ปรับชื่อวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

                แ น วคิ ด พ้ื น ฐ าน  ห ลั ก ก ารแ ล ะท ฤ ษ ฎี ข อ ง
นักจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ธรรมชาติ ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยที่มี
อิทธิพล ต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของบุคคลวัยต่างๆ ทฤษฎี
การเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้  การจูงใจผู้ เรียน และการใช้
จิตวิทยา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านเชาวน์ปัญญาและความถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
พัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษาที่มีความสำคัญ
ต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยา
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและการแก้ปัญหาผู้เรียน การสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

2.เปลี่ยนรหัสวิชา 

3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง

กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน

หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 

และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 

พ.ศ. 2562  

4.ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

300-21005 การแนะแนวและให้คําปรึกษา 
               เพื่อพัฒนาผู้เรียน               2 (1-2-3)  
              (Guidance and Counseling for Student    
Development)  
     ความสํ าคัญ ของการแนะแนวในสถานศึกษา 
วิวัฒนาการของการแนะแนวทั้งในและต่างประเทศ หลักการแนะ
แนว บริการที่สําคัญของการแนะแนว ทฤษฎีการให้คําปรึกษา 
หลักการและเทคนิคการให้คําปรึกษา ฝึกปฏิบัติการนําหลักการ
แนะแนวไปใช้ในการจัดบริการแนะแนว และการให้คําปรึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพของผู้เรียน 

ปรับออก น ำราย วิ ช านี้ ไป รวม กั บ ร าย วิ ช า

จิตวิทยาสำหรับครู 

300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      
                                                            3 (2-2-5)          
              (Learning and Classroom Management)  
       หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน หลักการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ป้ญหา 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจัดการ ในชั้น
เรียนและการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการจัดการ

300-21004  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้               3 (2-2-5) 
               (Methodology of Learning) 
        หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้นเรียน และ
ฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง สังเกต
การจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบัติการสอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณจ์ําลอง 

 
 

 

พ.ศ. 2562  
4.ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 และวันที่ 20 
เมย. 2562 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  
               (Research for Learning Development)  
       ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของ
การวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกําหนด
หัวข้อการวิจัย เครื่องมือและวิธีการสําหรับรวบรวมข้อมูล การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมวิจัย การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล วิธีดําเนินการวิจัย การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย การนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหา
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
 ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการและประเภทของการ
วิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  การกำหนดหัวข้อ
การวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบ รวมข้ อมู ล   ก ารกำห นดประชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ า ง  
วิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การ
เขียนรายงานการวิจัย การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยง
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
การฝึกปฏิบัติการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน สังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพ่ือนำมาสู่การกำหนด
ประเด็นปัญหาในการทำวิจัย 

1.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
2.ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 และวันที่ 20 
เม.ย. 2562 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา                             3 (2-2-5)  
     (Educational Innovation and  Information 
Technology)  
       หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การ
ประยุกต์ ใช้  และการประเมินสื่ อ  นวัตกรรม เทคโน โลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร กฎหมายและ จริยธรรมที่ เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศการสร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               การศึกษา                 3 (2-2-5) 
             (Innovation Information Technology and    

              Communication in Education) 
      หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบ การผลิต การ
นำไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมี
จริยธรรม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และรู้กฎหมายดิจิทัล สามารถนำสื่อ
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
                (Learning Assessment) 
      ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
และการเรียนรู้ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การ

300-21005   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                  (Learning Assessment) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
และจิตพิสัย การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมิน

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

ประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ 
และการประเมินจากแฟ้มแสดงหลักฐานการเรียนรู้ การรายงาน
ผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การ
นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนสังเกตการออก
แบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา 
 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
4,ปรับคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 และ
และวันที่ 20 เม.ย. 2562  

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา          2 (2-0-4)  
               (Quality Assurance in Education)  
      หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปั จจัย 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอก จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

300-21009   การประกันคุณภาพการศึกษา      2 (1-2-3) 
                 (Quality Assurance in Education) 
         หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา และการนําผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2562  
4.ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ต า ม
ข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 
20 เมษ. 2562 
  

300-21011 ประสบการณ์วิชาชีพครู                 2 (1-2-3)  
               (Professional Experiences)  
       การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา 
สังเกต การจัดการเรียนรู้และการปกครองชั้นเรียน การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริง ฝึกการ
ออกแบบทดสอบ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและความเป็นครูมืออาชีพ 
 
 
  

 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  
                                                           6 (0-36-0)                          
            (Teacher Professional Practice in School 1)  
     ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การกํากับของอาจารย์ 
นิเทศก์ การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือนําไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึกผล การ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือแก้ปัญหาผู้ เรียน  การศึกษาผู้ เรียน เป็นรายกรณี การ
ปฏิบัติงาน ครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทาง
การศึกษา 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 6(0-36-0)                          
                (Internship 1) 

         ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การกำกับของอาจารย์
นิเทศก์ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้
สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝึก
วิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือกำหนดแนวทางการทำวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562  
 
  

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2  
                                                           6 (0-36-0)                  
            (Teacher Professional Practice in School 2)  
      ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
ความรู้ เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การกํากับของอาจารย์
นิเทศก์ การจัดทําแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้การ

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6 (0-36-0)                          
                (Internship 2) 

         ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การกำกับของอาจารย์
นิเทศก์ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้
สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการ

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบั งคับตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นสําคัญ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ื อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทาง วิชาการ การวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู นอกเหนือจากการสอน 
และการสัมมนาทางการศึกษา 

เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก  
กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

303-22001  สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์              2 (2-0-4) 
                (Aesthetics of Music)  
           ความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี           
ทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  องค์ประกอบของความ
งาม  ความไพเราะ การสื่อความหมาย  การถ่ายทอดความรู้สึก 
ความสำคัญของดนตรี  ต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็น
คุณค่าทางศิลปะ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การนำความรู้มาพัฒนางานด้านดนตรี 

302-22001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 2 (2-0-4) 
                (Aesthetics of Music Education) 
          ความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี ทาง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  องค์ประกอบของความงาม  
ความไพเราะ  ความสำคัญของดนตรีต่อมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์
ดนตรีศึกษา 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา 
สุนทรียศาสตร์ดุริยางค-ศิลป์  โดย
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้กระชับ และ
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา  

303-22049 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก 2 (1-2-3)     
           (Music and singing Instruction for Children) 
             เทคนิคการสอนดนตรีและการขับร้องในชั้นเรียน 
หลักการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การจัดกิจกรรม การ
สร้างสรรค์และ  การวัดประเมินผลการเรียนการสอนทางด้าน
ดนตรี  ที่เหมาะสม     กับเด็กในวัยต่างๆ 
 
 
303-22050 การสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
(Music Teaching for Pre-school) 
          การพัฒนาเทคนิคและทักษะการสอนดนตรีตาม

302-22002  วิทยาการการสอนดนตรี       3 (2-2-5) 
                 (Music Pedagogy) 
                 พัฒนาการทางดนตรีของเด็ก ประเด็นสำคัญทาง
จิตวิทยา  การสอนดนตรี ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการ
สอนดนตรี กลวิธีการสอนดนตรีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดนตรี
และ การจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อ 
การสอนดนตรี การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษ 
การบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนการประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่เหมาะผู้เรียน  การเลือกใช้

ปรับปรุงมาจากรายวิชาการสอนดนตรี
สำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชาการ
สอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็กโดย
ตัดคำอธิบายรายวิชาให้กระชับ และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมการศึกษาปฐมวัย การศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียน
เด็กพิเศษและปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมงเรียน  
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องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การฟัง การร้อง การเคลื่อนไหว 
การเล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ต สำหรับเด็กระดับปฐมวัย 

แหล่งวิทยาการ การศึกษาผลงานวิจัย การสังเกตการสอนดนตรีใน
ชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานการณ์จำลอง    
302-22003  นวัตกรรมการสอนทางดนตรีศึกษา      3 (2-2-5) 
                (Innovation for Music Education)  
               สื่อดนตรีศึกษาประเภทต่างๆ สื่อดนตรีศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี         
การเลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมของท้องถิ่น  การสร้างสื่อนวัตกรรม โดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบคุณภาพ
ของสื่อการสอนทางด้านดนตรีที่สร้างข้ึน   

พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สาระตามสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขา  ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
 

 302-22004  การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง   
(Thai Classical Singing and Choral Class)        3 (2-2-5) 
             กายวิภาคสำหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing)   
ฝึกปฏิบัติทักษะการอ่านโน้ต หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ 
(Moveable C) ความสูง – ต่ำ ของเสียงร้องในแต่ละกลุ่มเสียง 
รูปแบบและวิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจที่สำหรับ  
การร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะตำแหน่งต่างๆ ฝึกการออกสียง
สระต่างๆ(Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสาน
เสียงบทเพลง และปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสำหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้อง

พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สาระตามสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขา  ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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ง่ายๆ ทำนองสั้น ๆ 
303-22003 การวิจัยดุริยางคศิลป์         2 (2-0-4) 
                (Music Research Methodology) 
               ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบ
วิธีวิจัย  เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิจัยการเรียนการสอน
ดนตรีและการวิจัยทางวัฒนธรรมดนตรี  สภาพปัญหา วางแผน
วิจัย ค้นคว้าข้อมูล ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลและการ
เขียนรายงานเค้าโครง  ของหัวข้องานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การทำศิลปนิพนธ์ 
303-22010  ศิลปนิพนธ์            4(2-4-6) 
                 (Art Thesis) 
 วิจัยดุริยางคศิลป์ด้านนวัตกรรม การเรียนการสอน 
หรืองานวิจัยเด้านศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์ พัฒนาและ
สร้างสรรค์  โดยนำเสนอเป็นรายงานการวิจัย 
  

302-22005   การวิจัยด้านดนตรีศึกษา              3 (3-3-3) 
                (Music Education Research Methodology) 
                หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านการ
เรียนการสอนดนตรี  การวางแผนวิจัย เอกสารวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้า
โครง  ของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และนำเสนอ
เป็นรายงานการวิจัย 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาการวิจัยด้านดุ
ริยางคศิลป์และรายวิชาศิลปนิพนธ์โดย
เน้นให้นักศึกษาทำวิจัยด้านการเรียน
การสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้นำไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ประกอบวิชาชีพครูในอนาคต
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวชิา รหัส
การจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
รายวิชา 

303-22051 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย        2(0-4-2)  
     (Repair and Maintenance for Thai  Instrument) 
             หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่อง
ดนตรีไทย ศึกษารูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุ

302-22006  การซ่อมเครื่องดนตรี       2(1-2-3) 
               (Musical Instrument Maintenance) 
หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีใน
สถานศึกษา ศึกษารูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ     

ปรับปรุงมาจากรายวิชาการซ่อมบำรุง
เครื่อง    ดนตรีไทย ปรับเปลี่ยน   
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา ให้



213 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเครื่อง
ดนตรีไทย แหล่งวัสดุและแหล่งจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์การซ่อม
และสร้าง เครื่องดนตรีไทย ขั้นตอนการผลิต ฝึกการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์การซ่อม หรือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย 
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทย เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสียง การ
ปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรี  ตามมาตรฐานเสียงดนตรี 
ไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลัง   การบรรเลง 

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี 
อุปกรณ์การซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม 
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องดนตรี เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่ง
และเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงดนตรี การดูแลรักษา
เครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง  

ครอบคลุม    การซ่อมบำรุงเครื่อง
ดนตรีในสถานศึกษา 

303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย  2 (2-0-4) 
(History and Evolution of Thai Music) 
            ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน คุณค่า ความสำคัญรวมถึงความสัมพันธ์ของดนตรีต่อ
สังคมและวัฒนธรรม  

302-22007  ประวัติและพัฒนาการดนตรี  2(2-0-4) 
(History and Development of Music) 
           ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คุณค่า ความสำคัญและความสัมพันธ์ของ
ดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประวัติบุคคลสำคัญทางดนตรี 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาประวัติ
พัฒนาการดนตรีไทยโดยเพ่ิมเติม
คำอธิบายรายวิชา เพิ่มประวัติและ
พัฒนาการทางดนตรีตะวันตก ประวัติ
บุคคลสำคัญทางดนตรี และ
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 
 

303-22025 ทักษะเพลงไทย 1    2 (0-4-2) 
(Thai  Music Skill I) 
         - รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสาม
ชั้น เพลงเถา เพลงเสภา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงในเรื่องละคร        

302-25001  ทักษะดนตรีไทย  1   3(1-4-4) 
(Thai Music Skill I) 
- ปี่พาทย์ โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง  แสนสุดสวาท 
สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา กล่อมนารี เถา 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะเพลง
ไทย 1และทักษะการขับร้องเพลงไทย 
1 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
รหัสการจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
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เพลงระบำ และเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติทำนองหลัก การแปร
ทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
         - ปี่พาทย์  โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารี 
เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงโหมโรงทะแย เพลง
พราหมณ์    เข้าโบสถ์เถา เพลงเรื่องทำขวัญ เพลงระบำอู่ทอง 
เพลงหน้าพาทย์ (ตระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น 
ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ  คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงสำหรับ
ละครนอกและละครใน 
        - เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารี
เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์เถา 
เพลงโหมโรงทะแย  เพลงตับลมพัดชายเขา  เพลงระบำอู่ทอง   
        - ปี่  โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารีเถา เพลง    
แขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงโหมโรงทะแย เพลงเรื่องทำขวัญ  
เพลงระบำอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเข้าม่าน  เพลง
บาทสกุณี) เพลงสำหรับละครนอกและละครใน 
        - เครือ่งหนัง รูปแบบโครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ          
เพลงโหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารีเถา เพลงแขก
มอญบางขุนพรมเถา เพลงระบำอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ 
(ตระบองกัน     โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชาย

เพลงสุดสงวน เถา เพลงจระเข้หางยาวทางเสภา   เพลงแขกมอญ
บางขุนพรหม เถา  เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา เพลงตับขอมดำดิน 
เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงตับนิทราชาคริต เพลงระบำอู่ทอง ระบำ
สี่บท เพลงหน้าพาทย์ (กระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ  รุกร้น 
ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ) เพลงสำหรับละครในและละครนอก- 
กลุ่มปี่ใน โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต  เพลงถวิลหา เถา เพลง
ช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงหน้าพาทย์ (เข้าม่าน) เพลงสำหรับละคร
นอก (เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระไวแตกทัพ) ละครใน (เรื่องอิเหนา
ตอนประสันตาต่อนก) และโขน (เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกวิรุณจำบัง) 
- เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง แสนสุดสวาท 
สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลงกล่อมนารี เถา สุดสงวน 
เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงพราหมณ์  เข้าโบสถ์ เถา 
เพลงตับนิทราชาคริต เพลงตับขอมดำดิน เพลงระบำ อู่ทอง เพลง
ระบำสี่บท- กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลง หน้าพาทย์
กระบองกัน โปรยข้าวตอก แผละ เพลงคุกพาทย์ และเพลงช้าเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงถวิลหา เถา 
 - ปฏิบัติตะโพน กลองทัด กลองแขก เพลงหน้าพาทย์กระบองกัน 
โปรยข้าวตอก แผละ เพลงคุกพาทย์ เพลงระบำชาวนา 
 - ปี่ เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง  แสนสุดสวาท 

รายวิชา ให้แสดงถึงสมรรถนะที่
แตกต่างกันในรายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

เรือ แผละ คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงสำหรับละครนอก และ
ละครใน 
303-22034 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1          2 (0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill I) 
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลง
ตับ และเพลงละคร ปฏิบัติตามหลักวิธีการขับร้องเพลงไทย 
กลวิธีการทำเสียงเอ้ือนทำนองต่างๆ ปฏิบัติการขับร้องให้เกิด
ความชำนาญ เช่น เพลงกล่อมนารีเถา เพลงถวิลหาเถา เพลง
เขมรปี่แก้ว (ทางธรรมดา) เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลง
แขกขาวเถา เพลงไส้พระจันทร์เถา ตับนิทราชาคริต  ตับคาวี 
เพลงสำหรับละครนอกและละครใน 

สามชั้น เพลงกล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญ  บางขุนพรหม เถา 
เพลงสุดสงวน เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง   เพลงสำหรับละครใน
และละครนอก เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเสมอมาร เพลงกระบองกัน 
เพลงโปรยข้าวตอก) ปฏิบัติขลุ่ยและปี่มอญ 
 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลง
ตามบทเรียนในหลักสูตร  
1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงหน้าพาทย์ เพลง
เรื่องเพลงช้าและเพลงสำหรับการแสดง ได้แก่ กระบองกัน โปรย
ข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ เพลงเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง เพลงระบำอู่ทอง เพลงสำหรับละครในและละครนอก  
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับ
เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงจระเข้หางยาว ทาง
เสภา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา ตับนิทรา
ชาคริต  
 3) ปฏิบัติหน้าทับพิเศษและหน้าทับเฉพาะสำหรับกลอง
แขกท่ีใช้กำกับเพลงระสี่บท 
 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย 
5-10 เพลง 
  - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลง  แสนสุดสวาท สาม
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ชั้น เพลงกล่อมนารี เถา เพลงถวิลหา เถา    เพลง แขกมอญบางขุน
พรหม เถา เพลงแขกขาว เถา เพลง ไส้พระจันทร์ เถา เพลงจีน
ลั่นถัน เถา เพลงตับขอมดำดิน เพลง ตับนิทราชาคริต เพลงระบำ
สี่บท เพลงระบำจันทกินรี ระบำอู่ทอง เพลงสำหรับละครเสภาเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ 

303-22026 ทักษะเพลงไทย 2            2(0-4-2) 
                (Thai  Music Skill II)  
           รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสาม
ชั้นเพลงเถา เพลงเสภา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร         
เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติทำนองหลัก               
การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
          - ปี่พาทย์  โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา           
เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมร
ใหญ่สามชั้น เพลงทยอยเขมรสามชั้น  เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง        
เพลงระบำเงือก เพลงระบำสี่บท เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน  ตระ
เชิญ ตระบรรทมไพร  ศรทนง เสมอข้ามสมุทร) เพลงสำหรับ
ละครชาตรี 
           - เครื่องสาย  โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา        
เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมร

302-25002   ทักษะดนตรีไทย 2                3(1-4-4) 
                 (Thai Music Skill II)  
- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลง
ภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สาม
ชั้น เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท)   เพลงบังใบ 
เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น  เพลงเรื่องทำ
ขวัญ เพลงระบำเงือก เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้าม
สมุทร ตระเชิญ ตระนารายณ์บรรทมไพร) เพลงสำหรับละครชาตรี 
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลง
เขมรใหญ่ สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สาม
ชั้น เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สาม
ชั้น เพลงระบำเงือก  
- ปี่ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง  เพลงเขมรใหญ่ 
สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงอกทะเล เถา เพลงเรื่องทำ

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะเพลง
ไทย 2และทักษะการขับร้องเพลงไทย 
2 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
รหัสการจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึงสมรรถนะที่
แตกต่างกันในรายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ใหญ่  สามชั้น เพลงทยอยเขมรสามชั้น เพลงระบำเงือก 
          - ปี ่โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา เพลงแสน
สุดสวาท สามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่สามชั้น 
เพลงระบำสี่บท เพลงทยอยเขมรสามชั้น  เพลงช้าเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง           เพลงสำหรับละครชาตรี 
         - เครื่องหนัง รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ          
โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น  
ระบำสี่บท ระบำเงือก เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน ตระเชิญ          
ตระบรรทมไพร  ศรทนง เสมอข้ามสมุทร) เพลงสำหรับละคร
ชาตรี 
303-22035 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 2           2(0-4-2) 
                (Thai Vocal Music Skill II)  
            รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ 
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำ       
เสียงเอ้ือนทำนองต่างๆ ขับร้องเพลงแสนสุดสวาทสามชั้น          
เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงสี่บทเถา เพลงภิรมย์สุรางค์            
เพลงสุดสงวนเถา เพลงโสมส่องแสงเถา  ตับท้าวแสนปม ตับ
นารายณ์ปราบนนทุก เพลงสำหรับละครชาตรี 

ขวัญ เพลงสำหรับละครชาตรี เพลงหน้าพาทย์  (เพลงเข้าม่าน เพลง
เสมอข้ามสมุทร เพลงตระนารายณ์บรรทมไพร  เพลงตระสันนิบาต) 
เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 
- เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลง
ตามบทเรียนในหลักสูตร  
 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับ เพลงหน้า
พาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลงสำหรับการแสดง ได้แก่  เชิดฉาน 
ศรทนง เสมอข้ามสมุทร ตระเชิญ  ตระนารายณ์ บรรทมไพร เพลง
เรื่องทำขวัญและเพลงระบำเงือก 
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับ
เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง   เพลงแสนสุดสวาท 
สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลง
ทยอยเขมร สามชั้น  เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น  (ทางครูมนตรี ตรา
โมท) เพลงบังใบ เถา       
 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้กำกับเพลง
สำหรับละครชาตรี 
 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย 
5-10 เพลง 
 - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงโสมส่องแสง เถา เพลง  แขกกุลิต เถา 
เพลงเขมรพวง เถา เพลงสี่บท เถา เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล 
เถา ตับนางซลิเดอริลลา ตับนางนาค สองชั้น   ตับลมพัดชายเขา 
สามชั้น ระบำเงือก 

303-22027 ทักษะเพลงไทย 3           2 (0-4-2) 
               (Thai  Music Skill III)  
         รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น    
เพลงเถา เพลงเสภา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร        
เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติทำนองหลัก               
การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
        - ปี่พาทย์  โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา สุรินทราหู   
สามชั้น เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงแสนเสนาะสามชั้น               
เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลงเรื่องสีนวล เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระ
ฉัน เพลงหน้าพาทย์ (ตระเชิญ เสมอเถร เสมอมาร) เพลงสำหรับ 
ละครพันทาง 
        - เครื่องสาย   โหมโรงมะลิเลื้อย  เพลงโหมโรงแปดบท       
เพลงอกทะเลเถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน สุรินทราหูสามชั้น        
เพลงตะลุ่มโปงเถา เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว        
ทางสักวา เพลงตับสมิงทอง 

302-25003   ทักษะดนตรีไทย 3                 3(1-4-4) 
                 (Thai Music Skill III) 
- ปี่พาทย์ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรงพม่าวัด   เพลงสุรินทราหู 
สามชั้น เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลง
สี่บท เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเรื่องสีนวล  เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระ
ฉัน เพลงหน้าพาทย์ (เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลง
สำหรับละครพันทาง เพลงลงสรงโทน เพลงสำหรับรำฉุยฉายเพลง
ระบำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนา
เสี่ยงพวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวัน
ทองแต่งตัว(ถึงฉุยฉาย) เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์                           
ชุด เมขลา-รามสูร  
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลง
แสนเสนาะ สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา 
เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา     
สามชั้น เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะเพลง
ไทย 3 และทักษะการขับร้องเพลงไทย 
3 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
รหัสการจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึงสมรรถนะที่
แตกต่างกันในรายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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หมายเหตุ 

         - ปี่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา สุรินทราหูสาม
ชั้น เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงแสนเสนาะสามชั้น  เพลงเขมร
ปี่แก้วทางสักวา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงหน้าพาทย์ (เสมอ
ข้ามสมุทร) และเพลงสำหรับละครพันทาง 
       - เครื่องหนัง  รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ           
โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา เพลงสุรินทราหูสามชั้น          
เพลงหน้าพาทย์ (ตระเชิญ  เสมอเถร เสมอมาร โลม ตระนอน)        
วงกลองแขก (สะระหม่าใหญ่ และสะระหม่าแขก) เพลงสำหรับ
ละครพันทาง 
 
303-22036 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3          2(0-4-2) 
               (Thai Vocal Music Skill III) 
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ 
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำ
เสียงเอ้ือนทำนองต่างๆ ขับร้องเพลงสุรินทราหู สามชั้น  เพลง
อกทะเล เถา  เพลงเขมรพวงเถา เพลงต่อยรูปเถา เพลงปลาทอง
เถา ตับฤาษีเสี่ยงลูก  ตับจูล่ง ตับนเรศวร์ชนช้าง  เพลงสำหรับ
ละครพันทาง  

เพลงระบำเริงอรุณ ปฏิบัติซออู้เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงเหาะ 
เพลงโคมเวียน เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงรัว 
- ปี่ เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา    เพลงเขมร
ราชบุรี สามชั้น เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงแขกลพบุรี เถา (ทางครูช้อย 
สุนทรวาทิน) เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระฉัน เพลงระบำอู่ทอง เพลงหน้า
พาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก    เพลงบาทสกุณี) 
ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายเบญกาย 
          - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลง
ตามบทเรียนในหลักสูตร  
 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับ  เพลงหน้า
พาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลงสำหรับการแสดง ได้แก่ เสมอมาร 
เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี เพลงเรื่องสีนวล โขน   ละครใน ละคร
นอก ละครเสภาและละครพันทาง 
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้กำกับการแสดงรำกริช
มลายู (หน้าทับสะระหม่าแขก) และการแสดงศิลปะป้องกันตัว (หน้า
ทับโยน-แปลง) หน้าทับพิเศษเพลงลงสรงโทน 
 3) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับ
เพลงสามชั้น เพลงเถาและเพลงตับ ได้แก่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลง
โหมโรงพม่าวัด เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะสามชั้น 
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เพลงสี่บท เถา และเพลงพม่าเห่ เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)  
 4) ปฏิบัติหน้าทับเครื่องหนังที่ใช้ประกอบละครพันทาง เช่น 
ตะโพนมอญเปิงมางคอก กลองยาว กลองมะริกัน กลองต๊อกฯลฯ 
 5) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
- คีตศิลป์ไทย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น 
เพลงต่อยรูป เถา เพลงปลาทอง เถา เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลง
พม่าเห่ เถา เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลง
ตับจูล่ง เพลงลงสรงโทน เพลงระบำเริงอรุณ เพลงสำหรับรำฉุยฉาย 
เพลงระบำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน 
รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นาง
วันทองแต่งตัว(ถึงฉุยฉาย) เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ชุด เมขลา-รามสูร 
  

303-22029 ทักษะเพลงไทย 5            2 (0-4-2) 
               (Thai  Music Skill V)  
       รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง  เพลงสามชั้น    
เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร เพลงระบำและ               
เพลงหน้าพาทย์  การปฏิบัติทำนองหลักของเพลงแต่ละประเภท           

302-25004  ทักษะดนตรีไทย 4                 3(1-4-4) 
                (Thai Music Skill IV)  
- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น   เพลงใบ้คลั่ง เถา 
เพลงนาคเกี้ยว เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์
ออก) เพลงตับขะแมร์กอฮอม เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชน

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะเพลง
ไทย 5 และทักษะการขับร้องเพลงไทย 
5 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
รหัสการจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึงสมรรถนะที่



221 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
          -  ปี่พาทย์  เพลงมอญรำดาบ เถา  เพลงหกบท เถา         
เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงช้าเรื่องกะระหนะ      
เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์ เพลงเชิดจีน เพลงลาวเสี่ยง
เทียนเถา เพลงโอ้ลาวเถา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง  
          -  เครื่องสาย  เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงหกบท เถา       
เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงโหมโรงสามม้า เพลงลาวเสี่ยงเทียน 
เถา เพลงตับมอญกละ  เพลงเชิดจีน 
          -   ปี่  เพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลัน    
สามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้  ฉยุฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์         
ซัดชาตรี สะระหม่า  
          -  เครื่องหนัง รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ      
เพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลง
ช้าเรื่อง กะระหนะ เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์                 
เพลงเรื่องนางหงส์ 
303-22038 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 5       2(0-4-2) 
                (Thai Vocal Music Skill V) 
             รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ  
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำ

ช้าง เพลงสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ชุด นารายณ์
ปราบนนทุก เพลงละครชาตรี เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธน
เลือกคู่ เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน  พระลอตามไก่ถึงพระ
ลอลงสวน เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น  
- เครื่องสาย  เพลงโหมโรงสามม้า เพลงบุหลัน สามชั้น    เพลงนาค
เกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง เพลงลาว
แพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงเดี่ยวสุดสงวน ซอ
ด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น เพลงสุรินทราหู เพลงทะแย เพลงนก
ขม้ิน 
 - ปี่ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงนาคเก้ียว สองชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น 
เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงนารายณ์แปลงรูป เถา พลงพราหมณ์
ดีดน้ำเต้า เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงระบำสี่บท  ปฏิบัติปี่ชวา 
(เพลงนางหงส์ สองชั้น เพลงอาวุธ เพลงสะระหม่า  เพลงรำซัด
ชาตรี) 
 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและ  เพลงตาม
บทเรียนในหลักสูตร  
         1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับ   เพลงหน้า
พาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก) การแสดงโขน ละคร 
เช่น หน้าทับสำหรับการแสดงตรวจพล ตัวละคร พระ นาง ยักษ์ ลิง 

แตกต่างกันในรายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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เสียงเอ้ือนทำนองต่างๆ ขับร้องเพลงบุหลัน สามชั้น เพลงเทพ
บรรทม      สามชั้น เพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบท เถา เพลง
ลาวเลี่ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา ตับนางซินเดอริลลา ตับแม่
ศรีทรงเครื่อง    เพลงสำหรับละครเสภา 

ฯลฯ และหน้าทับที่ใช้กับการพากย์โขน เช่น พากย์เมือง พากย์รถ 
พากย์ชมดง พากย์โอ้ ฯลฯ 
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้า กลองแขกและกลองมลายู
ที่ใช้กำกับเพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น   เพลงใบ้คลั่ง เถา 
หน้าทับเพลงเรื่องนางหงส์ เพลงละครพันทางและ   เพลงเดี่ยว เช่น 
เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น   
 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้กำกับเพลง
สำหรับละครชาตรี 
 4) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
   -  คีตศิลป์ไทย เพลงนาคเก้ียว เพลงใบ้คลั่ง เถา     เพลงทยอยใน 
เถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลงหกบท เถา    เพลงแขกมอญ เถา 
เพลงสารถี เถา เพลงเขมรโพธิสัตย์ เถา    เพลงตับขะแมร์กอฮอม 
เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชนช้าง เพลงสำหรับการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก เพลงละครชาตรี เรื่อง 
พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่   เพลงละครพันทางเรื่อง
พระลอ ตอน พระลอตามไก่ถึงพระลอลงสวน 

303-22028 ทักษะเพลงไทย 4          2 (0-4-2) 
                (Thai  Music Skill IV)  

302-25005   ทักษะดนตรีไทย 5              3(1-4-4) 
                  (Thai Music Skill V) 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะเพลง
ไทย 4 และทักษะการขับร้องเพลงไทย 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

        รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น 
 เพลงเถา เพลงเสภา และการปฏิบัติเพลงเดี่ยว 
         - ปี่พาทย์ ประเภทเพลงเถา เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลง
พม่าเห่เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)   เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น 
เพลงนาคเกี้ยว ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ เพลงเดี่ยวเชิดนอก 
เพลงเดี่ยวนกขมิ้น     
        - เครื่องสาย ประเภทเพลงเถา เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลง
พม่าเห่เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท) เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น 
 เพลงนาคเกี้ยว ประเภทเพลงเดี่ยวจะเข้ ได้แก่ เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง 
เพลงเดี่ยวฉิ่งตวงพระธาตุ เพลงเดี่ยวสุดสงวน เพลงเดี่ยวนกชมิ้น  
ซอด้วง ซออู้  เพลงเดี่ยวสุรินทราหู  เพลงเดี่ยวทะแย 
 - ปี่ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา ได้แก่ เพลงพม่าเห่
เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท) เพลงแขกลพบุรีสามชั้น (ทางครู
ช้อย สุนทรวาทิน) เพลงนาคเกี้ยว ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ 
เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น                                        
            -  เครื่องหนัง เพลงพม่าเห่เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท) 
เพลงแขกลพบุรีสามชั้น (ทางครูช้อย สุนทรวาทิน) เพลงนาค
เกี้ยว รูปแบบ โครงสร้าง กลวิธีของเครื่องหนัง (สองหน้า) ที่ใช้
กับเพลงเดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวสารถี 

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงกราวนอก เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลง
ทยอยนอก สามชั้น เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงถอนสมอ เถา 
เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา 
เพลงเชิดจีน เพลงเรื่องกะระหนะ เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลง
เดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงม้ารำ เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงไส้
พระจันทร์ เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา 
เพลงทยอยนอก เถา เพลงตับมอญกละ เพลงเชิดจีน เพลงเดี่ยว 
จะเข้ เช่น เพลงฉิ่งช้างประสานงา เพลงเดี่ยวฉิ่งตวงพระธาตุ  เพลง
นกขมิ้น เพลงเดี่ยวจีนแส ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น       เพลง
เดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญา
ครวญ 
- ปี่ เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงมอญรำดาบ 
เถา เพลงหกบท เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงตับนิทราชาคริต เพลง
สำหรับละครพันทาง  เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
          - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับที่ใช้        
ในงานพระราชพิธีและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
          1) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้ในพระราชพิธี   งานมงคล 
ได้แก่ หน้าทับสะระหม่าไทย  

4 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชา 
รหัสการจัดชั่วโมงเรียน และคำอธิบาย
รายวิช า ให้ แสดงถึ งสมรรถนะที่
แตกต่างกันในรายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

303-22037 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 4         2 (0-4-2) 
                (Thai Vocal Music Skill IV)  
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ 
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำ
เสียงเอ้ือนทำนองต่างๆ ขับร้องเพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่งสาม
ชั้น  เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น  เพลงพม่าเห่เถา เพลงทยอยใน
เถา  ตับขะแมร์กอฮอม  ตับลมพัดชายเขาสามชั้น 

 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองมลายูที่ ใช้ในพระราชพิธี  งาน
อวมงคล ได้แก่ หน้าทับนางหงส์ สองชั้นหน้าทับนางหน่าย หน้าทับ
บัวลอย  
 3) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้กำกับเพลงเรื่อง
กะระหนะ 
           4) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้กำกับ
เพลงโหมโรงม้ารำ เพลงเทพบรรทมสามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลง
ละครพันทางและเพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยว
สารถี เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
 5) ปฏิบัติหน้าทับตะโพนมอญ-เปิงมางคอก  เพลงตับมอญก
ละ เพลงมอญประจำวัด เพลงมอญประจำบ้าน  เพลงมอญเชิญผี 
ฯลฯ 
 6) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
           - คีตศิลป์ไทย เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก 
สามชั้น  เพลงพญาโศก สามชั้ น  เพลงทะแย สามชั้ น  เพลง            
ลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา            
เพลงถอนสมอ เถา เพลงเชิดจีน เพลงอาถรรพ์ เถา   

 302-25006   พื้นฐานโสตทักษะ               3(2-2-5) พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

                 (Introduction Ear Training) 
                 องค์ประกอบการฝึกโสตทักษะ ฝึกทักษะการฟัง
ทำนอง ฝึกเคาะหรือตบจังหวะในอัตราธรรมดา อัตราผสม บันทึก
โน้ต จากการฟัง (Dictation of Melody)  การขับร้องโน้ตให้ตรง
ตามทำนองและจังหวะ (Solfeggio) 
 

สาระตามสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก ำ ห น ด ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
ส า ข า   ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

303-22009 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย  
                                                             2(2-0-4) 
      (Analysis and Commentary Principles on Thai 
Music)                                      
               อ งค์ ป ระก อ บ ข อ งด น ต รี ไท ย   ร ะบ บ เสี ย ง  
ความหมายและรูปแบบทำนองของเพลงไทยประเภทต่างๆ  
แนวคิด หลักการ   ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ด้านดนตรีไทยและ
คีตศิลป์ไทย 

302-25007  การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย       2(1-2-3) 
                 (Analysis on Thai Music) 
                  อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ งด น ต รี ไท ย   ร ะ บ บ เสี ย ง  
ความหมายและรูปแบบทำนองของเพลงไทยประเภทต่างๆ 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับดนตรีแนวคิด หลักการในการวิเคราะห์ด้านดนตรี
ไทย ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ดนตรี ตามกรณีศึกษา 
 
 

ปรับปรุ งมาจากรายวิชาหลักการ
วเิคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย
โดยปรับชื่อรายวิชา     รหัสวิชา รหัส
การจั ดชั่ ว โม งเรียน  และเพ่ิ ม เติ ม
คำอธิบายรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาฝึก
วิพากษ์วิจารณ์ดนตรีตามกรณีศึกษา 

303-22002   คอมพิวเตอร์กับดนตรี     2(1-2-3) 
                 (Computer for Thai Music) 
                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาของ Music 
Computer  ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 

302-20008   คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรี                2(1-2-3) 
                 (Music Computer)  
                 ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับการใช้คอมพิ ว เตอร์ส่ วน      
ประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรี

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

(Operating System) การบำรุงรักษาและการแก้ไขเบื้องต้น 
การใช้คอมพิวเตอร์   โดยเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับดนตรี Notation Software, Sequencing Software  

พ้ืนฐานเบื้องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงและ
การตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยี
ดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน
ดนตรี 

303-30001 ทักษะขิม                 2(0-4-2) 
                (Music Skill : Khim) 
           การตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง  การจับไม้ การไล่เสียง      
การฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงสำหรับการฝึกหัด  และการฝึก
ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงแป๊ะสามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน       
เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะวา 
 
303-30002 ทักษะขลุ่ย                 2(0-4-2) 
                (Music Skill : Khlui)         
           การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น การนั่ง การจับขลุ่ยการไล่เสียง        
ฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลง
แป๊ะ สามชั้น เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน 
303-30003  ทักษะอังกะลุง             2(0-4-2)  
                (Music Skill : Ankalung)  
           การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น การนั่ง การจับและปฏิบัติ     

302-20009  ทักษะเครื่องดนตรีในสถานศึกษา         2(0-4-2) 
                (Thai Musical Instrument Skills in School) 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม 
และอังกะลุง ฝึกการอ่านโน้ตเพลง ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงยวน
เคล้า สองชั้น เพลงลาวครวญ สองชั้น เพลงขึ้นพลับพลา ปฏิบัติ
อังกะลุง เพลงยะวา เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวดำเนินทราย สอง
ชั้น และปฏิบัติขิม เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงสร้อยสนตัด  
เพลงนางนาค เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น 
 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาทักษะขลุ่ย 
ทักษะขิมและทักษะอังกะลุง โดยปรับ
ชื่อรายวิชา รหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
และปรับคำอธิบายรายวิชา ให้กระชับ 
และเหมาะสมกับการฝึกทักษะเครื่อง
ดนตรีทั้ง 3 ประเภท 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ตามแบบฝึกหั ด การปฏิบัติ อั งกะลุ ง เพลงโหมโรงยะวา               
เพลงสร้อยลำปาง  เพลงลาวแพนน้อย  เพลงระบำศรีวิชัยและ      
เพลงลอยกระทง 
303-22014  จังหวะหน้าทับ                      2(0-4-2) 
                 (Thai Traditional Rhythm) 
 จังหวะสามัญ จังหวะหน้าทับ การอ่านโน้ตจังหวะหน้า
ทับ การปฏิบัติจังหวะหน้าทับของเครื่องดนตรีตะโพน กลองทัด 
กลองแขก โทน - รำมะนา การปฏิบัติจังหวะหน้าทับปรบไก่ 
หน้าทับสองไม้    หน้าทับพิเศษ หน้าทับเฉพาะเพลงสาธุการ 
วิธีการตีกลองยาวเสียงต่างๆ ปฏิบัติมือโหมโรง 12 มือ และการ
บรรเลงรวมวง 
            - เครื่องหนัง ปฏิบัติการตีกลองยาวเสียงต่างๆ มือ โหม
โรง 12 มือ จังหวะหน้าทับกลองพ้ืนเมือง ตะโพนมอญ เปิงมาง
คอก จังหวะหน้าทับในเพลงภาษา 

302-20010  จังหวะหน้าทับ          2(0-4-2) 
                 (Thai Traditional Rhythm) 
              รูปแบบจังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ      
ฝึกการอ่านโน้ตจังหวะหน้าทับ ปฏิบัติจังหวะหน้าทับ ได้แก่  
             ตะโพน - กลองทัด เพลงสาธุการ เพลงเสมอ เพลงลา 
เพลงปฐม เพลงกราวนอก กราวใน เพลงมหาชัย เพลงชำนาญ  
              โทน – รำมะนา  และกลองแขก  หน้าทับปรบไก่         
หน้าทับสองไม้ หน้าทับเพลงภาษาต่างๆ 
 
 

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาให้กระชับและเหมาะสมกับ
การฝึกทักษะด้านจังหวะหน้าทับดนตรี
ไทย 

303-22004  การประพันธ์เพลงไทย           2(2-0-4) 
                 (Thai  Music Composition) 
            องค์ประกอบของดนตรีไทย รูปแบบของเพลงไทย 
ทฤษฎี และหลักการประพันธ์เพลงไทย การปฏิบัติประพันธ์เพลง
ไทยโดยใช้โน้ตตัวอักษรไทย และโน้ตสากล 

302-25009  การประพันธ์เพลงไทย         2(1-2-3) 
                 (Thai  Music Composition) 
               องค์ประกอบของดนตรีไทย รูปแบบของเพลงไทย 
ทฤษฎี และหลักการประพันธ์เพลงไทย การปฏิบัติประพันธ์เพลง
ไทยโดยใช้โน้ตตัวอักษรไทย และโน้ตสากล 

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและรหัสการ
จัดชั่วโมงเรียน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

303-22015 ทักษะปี่พาทยห์รือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู1      
                                                             2(0-4-2) 
             (Pi–Phat orThai Strings Ensemble Skills for 
Instructor I)                   
           - ปี่พาทย์ การปฏิบัติเครื่องดนตรี  ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ วิธีฝึกหัดขั้นต้น การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง          
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงนกจาก 
สองชั้น เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น  
          - เครื่องสาย การปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้      
วิธีฝึกหัดขั้นต้น เช่น การนั่ ง การไล่เสียง การปฏิบัติ เพลง               
ตับต้นเพลงฉิ่งสามชั้น เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงแขกต่อยหม้อเถา 
          (กำหนดให้ผู้ เรียนเครื่องสายเรียนปี่พาทย์ ผู้ เรียนปี่
พาทย์และคีตศลิป์ไทย เรียนเครื่องสาย) 
         - ทักษะขิม การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง การปฏิบัติ
เพลงแขกบรเทศสองชั้น เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว เพลงขึ้น
พลับพลาสองชั้น เพลงลาวสมเด็จสองชั้น เพลงคลื่นกระทบฝั่ง
สองชั้น เพลง   ต้นเพลงฉิ่งสองชั้น เพลงแป๊ะสามชั้น  

302-25010  ทักษะป่ีพาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู 1 
                                                                  2(0-4-2) 
                (Pi-Phat or Thai Strings Instruments Skill 
for Teachers I)                              
 ปฏิบัติเครื่องดนตรี เริ่มตั้งแต่วิธีการฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ 
การนั่ง การจับเครื่องดนตรี การไล่เสียง  การปฏิบัติแบบฝึกหัด  
และปฏิบัติเพลงประเภทต่าง ๆ  
          - ปี่พาทย์  ปฏิบัติ เครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม        
ฆ้องวงใหญ่  เพลงต้นเพลงฉิ่ ง สามชั้น  เพลงแขกบรเทศ เถา          
เพลงลาวจ้อย เพลงลาวดวงเดือน 
         - เครื่องสาย ปฏิบัติ เครื่องดนตรี  ซอด้วง ซออู้  จะเข้           
เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวจ้อย  เพลง
ลาวดวงเดือน  
*หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากลสามารถ      
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสาย
ไทย    เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 
เครื่องมือ 

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาให้กระชับและเหมาะสมกับ
การฝึกทั กษะเครื่องดนตรีสำหรับ
นำไปใช้ในวิชาชีพครู 

303-22016 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู  
                                                            2 (0-4-2) 

302-25011  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู 2 
                                                                 2 (0-4-2)  

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาให้กระชับและเหมาะสมกับ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

                (Pi – Phat or Thai Strings Ensemble  
Skills for Instructor II) 2                                                        
            - ปี่พาทย์ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น เพลงบังใบ 
สองชั้น      เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น  เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น                  
เพลงเขมรพายเรือสองชั้น  เพลงมอญดูดาวสองชั้น เพลงนาง
นาค  สองชั้น 
            - เครื่องสาย เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงเขมร
โพธิสัตว์สองชั้น เพลงลาวดำเนินทราย สองชั้น  
(กำหนดให้ผู้เรียนเครื่องสายเรียนปี่พาทย์ ผู้เรียน ปี่พาทย์และ
คีตศิลป์ไทย เรียนเครื่องสาย) 
           - ทักษะขิม เพลงยะวา เพลงสร้อยสนตัดสองชั้น          
เพลงต้นบรเทศสองชั้น เพลงต้นบรเทศชั้นเดียว เพลงเขมรพวง      
สามชั้น เพลงต้อยตริ่งสองชั้น เพลงลาวคำหอมสองชั้น เพลง
อาหนูสองชั้น เพลงนางครวญสองชั้น 

                 (Pi-Phat or Thai Strings Instruments Skill 
for Teachers II)                                                                 
           - ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม      
ฆ้องวงใหญ่ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น เพลงบังใบ สองชั้น เพลง   
จีนขิมเล็ก เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น เพลงเขมรพายเรือ สองชั้น 
เพลงมอญดูดาว สองชั้น เพลงนางนาค สองชั้น  
            - เครื่องสาย ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้  เพลง
วิวาห์พระสมุทร เพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้น เพลง ลาวดำเนินทราย 
 สองชั้น  
*หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากลสามารถ      
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสาย
ไทย เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 
เครื่องมือ 

การฝึกทั กษะเครื่องดนตรีสำหรับ
นำไปใช้ในวิชาชีพครู 

303-22013 การปรับวงดนตรีไทย       2(1-2-3) 
               (Thai Ensemble Adjustment) 
          บทเพลง ทำนองเพลง จังหวะ อารมณ์ ของเพลง 
บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่
ละประเภท วิธีการปรับวง การปรับวงโดยยึดหลักวิชาการดนตรี 

302-25012   การปรับวงดนตรีไทย          2(1-2-3) 
                 (Thai Ensemble Adjustment ) 
หลักและวิธีการปรับวง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลง  ของเครื่อง
ดนตรี ในวงดนตรีแต่ละประเภท บทเพลง ทำนองเพลง จังหวะ 
อารมณ์ของเพลง ปฏิบัติการปรับวงในสถานศึกษาและนำเสนอ

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิช า     ให้ ค รอบ คลุ มป ฏิ บั ติ       
การปรับวงในสถานศึกษาและผลงาน
การปรับวงดนตรีไทย ในรูปแบบ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

การนำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย ผล งาน การป รับ วงดน ตรี ไท ย ใน รูป แบ บ เอกส ารและ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

303-30005   เพลงร้องสำหรับเด็ก               2(0-4-2)  
                 (Songs for Children)  
            ปฏิบัติขับร้องเพลงสำหรับเด็กจากเพลงไทยสมัย
โบราณจนถึงปัจจุบันที่มี เนื้อร้องง่ายๆ ทำนองสั้น ๆ และมี
จังหวะรวดเร็วสนุกสนาน 
 
303-22058   เพลงพื้นบ้าน            2(0-4-2) 
                 (Thai  Folk  Songs ) 
           เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลง
พวงมาลัย เพลงเหย่ย เพลงลำตัด เพลงฉ่อย เพลงโคราช เพลง
บอก เพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงซอเมือง 
 

302-25013   เพลงร้องสำหรับเด็กและเพลงพื้นบ้าน    2(1-2-3) 
                 (Song for children and Folk Song) 
 เพลงร้องสำหรับเด็ก เพลงไทย เช่น เพลงนาคราช เพลงโย
สลัม เพลงมอญดูดาว เพลงล่องน่านเล็ก ฯลฯ เพลงสากล เช่น 
ประเภทของเพลง Nursery Rhymและ Traditional Song และ
เพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 
ปรับออก 

ปรับปรุงมาจากรายวิชาเพลงร้อง
สำหรับเด็กและรายวิชาเพลงพ้ืนบ้าน
โดยปรับชื่อรายวิชา     รหัสวิชา รหัส
การจั ดชั่ ว โม งเรียน  และเพ่ิ ม เติ ม
คำอธิบายรายวิชาเพ่ือให้เนื้อหาในการ
เรียนการสอนมีความกระชับ และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

 302-25014   ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน     2 (2-0-4) 
                  (Introduction Music Theory) 
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล กุญแจ   
ประจำหลัก บรรทัด 5 เส้น ระดับเสียง ตัวโน้ต และตัวหยุด 
เครื่องหมายกำหนดจังหวะ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง บันได

พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สาระตามสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก ำ ห น ด ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

เสียง ขั้นคู่ และทรัยแอด (triad) ศัพท์สังคีตทางดนตรีสากล 
 

ส า ข า   ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 300-20086   พากย์ เจรจา เสภา                       2 (1-2-3) 
                  (Pag – JelrajaSepha) 

          การขยับกรับเสภา การขับเสภาทำนองต่างๆ การพากย์ และ
เจรจา 

1. ปรับจากรายวิชาเอกเดี่ยวของแขนง
วิชาคีตศิลป์ไทยวิชา เสภา พากย์ 
เจรจา เป็นรายวิชา 
เลือกเสรี  
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 3.เป็นรายวิชา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 300-20087  ศิลปะและนาฏศิลป์สำหรับครูดนตรี 2 (0-4-2) 
                 ( Arts and Thai Classical Dance for Teachers) 
 หลักทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ฝึกปฏิบัติการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งาน
ปั้น และออกแบบงานศิลป์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน หลักการ 
แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอด ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏย
ศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ รำวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน  
เพลงชาวไทย เพลงรำมาซิมารำ)  

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาที่กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขา  ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

3.เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

  300-20088  ปี่พาทย์มอญ                               2 (0-4-2) 
                  (Pi-Phat-Mon) 
          ทำนองและจังหวะหน้าทับ เพลงพิธีกรรม เบื้องต้น เช่น 
เพลงประจำวัด เพลงประจำบ้าน เพลงเชิญผี เพลงยกศพ เพลงไฟ
ชุม เป็นต้น และ เพลงเร็วมอญ อย่างน้อย 3 เพลง  
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 
3.เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

 302-26001 ทฤษฎีดนตรีสากล   3 (3-0-6) 
  (Music Theory) 

องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale)  
ขั้ น คู่ เสี ย ง  ( Interval) ไต รแอด  (Triad)  แล ะการพ ลิ ก กลั บ 
(Inversion)  คอร์ด (Chord)  การเคลื่อนที่ ของคอร์ด (Chord 
Progression)  การย้ ายบั น ได เสี ย งแบบต่ างๆ  (Modulation) 
เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ตสากล 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาที่กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 302-26002 โสตทักษะ    2 (1-2-3) 1. รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

  (Ear Training) 
 การฝึกทักษะการฟังทำนอง  จังหวะ การบันทึกโน้ต 

จากการฟัง การขับร้องโน้ตให้ตรงตามทำนองและจังหวะ  ในอัตรา
ธรรมดา อัตราผสม แบบ  Fixed Do  Movable Do และการฟัง
คอร์ด 

2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บ ป ริญ ญ าตรี   ส าข า         
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26003 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี 2 (1-2-3) 
  (Analysis and Criticism on Music) 

หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้าน 
ดนตรี โดยใช้กระบวนการสุนทรียศาสตร์ในดนตรี ฝึกวิพากษ์วิจารณ์
ดนตรีตามกรณีศึกษา 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บ ป ริญ ญ าตรี   ส าข า         
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26004  ทักษะดนตรีสากล 1  3 (1-4-4) 
  (Western Music Skills I) 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ



234 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ  
วิธีการ การรวมวง  กลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นพ้ืนฐาน  การ
คัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม  
 

ที่ ร่ วม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26005  ทักษะดนตรีสากล 2  3 (1-4-4) 
  (Western Music Skills II)  

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ  
วิธีการ เทคนิค การรวมวง และกลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นกลาง
โดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ป ริญ ญ าต รี  ส าข า         
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26006 ทักษะดนตรีสากล 3  3 (1-4-4) 
  (Western Music Skills III) 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ  

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

วิธีการ เทคนิค การวิเคราะห์ การรวมวง และกลวิธีการสอนทักษะ
ดนตรีขั้นกลางโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม 
  

สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาที่กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26007 ทักษะดนตรีสากล 4  3 (1-4-4) 
  (Western Music Skills IV)  

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ  
วิธีการ เทคนิค การวิเคราะห์ การรวมวง โดยมีการแสดงเดี่ยว พร้อม
ทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรี รวมเวลาไม่น้อยกว่า 
15 นาท ี
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26008 ทักษะดนตรีสากล 5  3 (1-4-4) 
  (Western Music Skills V)   

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ  
วิธีการ เทคนิค การวิเคราะห์ การรวมวง และการบริหารจัดการ โดย

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

มีการแสดงเดี่ยว คัดสรรบทเพลงหรือนำมาเรียบเรียงเสียงประสาน
ใหม่ พร้อมทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นสูง รวม
เวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 
 

ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26009 ประวัติดนตรีตะวันตก  2 (2-0-4) 
(Western Music History) 

             พัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  
(Primitive Music) ยุคกลาง (Middle Age) ยุค ฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 
(Renaissance) ยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก (Classic) ยุคโร
แมนติก (Romantic) ยุคศตวรรษที่ 20 ลักษณะของดนตรี ประวัติ
นักประพันธ์เพลงที่สำคัญรวมทั้งผลงานที่เก่ียวข้อง 

 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26010 หลักการประสานเสียง  2 (2-0-4) 
(Harmony) 

หลักการประสานเสียง  Triad Chord progression โดยใช้ 
ขั้นคู่ คอร์ด การประสานเสียง 4 แนว การใช้ Figured bass และ 
Unfigured bass การใช้ Primary Chord และ SimpleChord 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

harmonizationคอร์ดพลิกกลับ passing note  Cadence และ 
Dominant 7 

  

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26011  การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 2 (2-0-4) 
(Arranging I)  

หลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องลมไม้ สำหรับ 
วงดนตรี Arrangement layout for 4x4 score  Saxophone  
section 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาที่กำหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 302-26012 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2 2 (2-0-4) 
(Arranging II)  

หลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องริทึม  เครื่อง 
ทองเหลืองสำหรับวงดนตรี Arrangement  layout for 4x4 score 
Rhythm  sectionand Brasssection  และนำเสนอผลงานการ

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

เรียบเรียงเสียงประสาน  
 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26013 หลักการประพันธ์และการวิเคราะห์เพลง  2(2-0-4) 
               (MusicCompositionand Music Analysis) 

องค์ประกอบหลักและวิธีการประพันธ์เพลงเบื้องต้น  
การสร้างทำนอง การดำเนินคอร์ด และการใช้โครงสร้างรูปแบบ 
ทางด้านดนตรีต่างๆ วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงในแต่ละยุคท่ี 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลง 

 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 302-26029 เครื่องเคาะตี                  2 (1-2-3) 
 (Percussion skills)  
ประเภทและองค์ประกอบของเครื่องเคาะตี  ประวัติ  

พัฒนาการของเครื่องเคาะตีแต่ละชนิดการบำรุงรักษา วิธีการการจับ
ไม้ วิธีการตี ปฏิบัติแบบฝึกหัดโน้ตและการบรรเลงรวมวง คุณภาพ

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ของเสียง เทคนิคการบรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ  
   

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26016  เปียโน                        2 (1-2-3) 
( Piano )  

องค์ประกอบของเปียโน  ท่าทางการนั่ง การวางมือ การฝึก 
บันไดเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป 2 แฟลต  บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 
พร้อมทั้ง Arpeggios และ Chord  Progression  การวางนิ้วและ
จังหวะที่ถูกต้อง  ปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลงตามความเหมาะสม 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 302-26022 กีตาร์       2 (1-2-3) 
(guitar)  

องค์ประกอบของกีตาร์ วิธีการบรรเลง การฝึกแบบฝึกหัด 
การบรรเลงกีตาร์ และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น 

 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26023 ไวโอลิน             2 (1-2-3) 
 (Basic Violin) 
องค์ประกอบของไวโอลิน วิธีการบรรเลง การฝึกแบบฝึกหัด 

การบรรเลงไวโอลิน และการดูแล บำรุง รักษาเบื้องต้น 
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 302-26027 วงโยธวาทิต        2 (1-2-3)  
  (Military Band)  

เทคนิคการสอนวงโยธวาทิต  ประวัติความเป็นมาของวงโยธ 
วาทิต การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่างๆ  การจัดระเบียบแถว  
ท่าทางการจับถือเครื่องดนตรี การสร้างภาพรูปแบบ  (Code 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

Design) สำหรับแปรขบวนแถว (Display)  การฝึกซ้อม  ดนตรี
สนามท้ังการเดินแถว  (Marching)  และการแปรขบวน การใช้ไม้
คทาและอุปกรณ์การแสดงแบบต่างๆ  รวมถึงบทเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงวงโยธวาทิต 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26034     วงบ๊ิกแบนด์   2 (1-2-3) 
(Bigband) 

ประวัติความเป็นมาของวงบิ๊กแบนด์ การจัดรูปแบบของวง  
แนวเพลง การรวมวง หลักการสอนวงบิ๊กแบนด์ในสถานศึกษา  
 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 302-26036    วงซิมโฟนิคแบนด์               2 (1-2-3) 
          (Symphonic band) 

   ประวัติความเป็นมาของวงซิมโฟนิคแบนด์ การ
จัดรูปแบบของวง แนวเพลง  การรวมวง หลักการสอนวงซิมโฟนิค
แบนด์ในสถานศึกษา  

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

     กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บ ป ริญ ญ าตรี   ส าข า         
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 302-26037 เครื่องลมทองเหลือง   2 (1-2-3) 
  (Brass Instrument) 
 ประเภทและองค์ประกอบของเครื่องลมทองเหลือง  ประวัติ  
พัฒนาการของเครื่องลมทองเหลืองแต่ละชนิด การบำรุงรักษา 
วิธีการหายใจที่ถูกต้อง  ปฏิบัติแบบฝึกหัดโน้ตและการบรรเลงรวมวง  
คุณภาพของเสียง  เทคนิคการบรรเลง  การอ่านโน้ต  
   

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

 303-26038 เครื่องลมไม้   2 (1-2-3) 
  (Wood wind Instrument) 
 ประเภทและองค์ประกอบของ เครื่องลมไม้  ประวัติ  
พัฒนาการของเครื่องลมไม้แต่ละชนิด        การบำรุงรักษา วิธีการ
หายใจที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดโน้ตและการบรรเลงรวมวง 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาที่กำหนดในการประกาศ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

คุณภาพของเสียง เทคนิคการบรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของ
จังหวะ  
 

กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 300-20031    รำโทน    2 (1-2-3) 
         (Ramthon) 

ประวัติความเป็นมาของรำโทน  เครื่องดนตรี เพลง  
เครื่องแต่งกาย  โอกาสที่ใช้ในการแสดง รำโทนของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี   วิเคราะห์เปรียบเทียบรำโทนของแต่ละท้องถิ่นกับรำ
โทนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   ปฏิบัติท่ารำ ขับร้องและบรรเลง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำโทนของวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรีได้อย่างน้อย 5 เพลง    
            บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์
และจัดการแสดงรำโทนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชมชน 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
3.เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย2    (1-2-3) 
  (Drama and Music Contemporary) 

วิวัฒนาการของดนตรีและการแสดงร่วมสมัย หลักและ 

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

วิธีการเรียบเรียงบทเพลง ทำนองเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน วิธีการ
ปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท หลักและวิธีการ
จัดการแสดงร่วมสมัย 
 บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์
และการจัดการแสดงร่วมสมัย  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 

สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
3.เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง    2 (1-2-3) 
  (The Central folksong)          
              ประวัติความเป็นมาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ปฏิบัติการ
แสดง ขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ เพลงพวงมาลัย เพลง
เหย่อย เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงหน้าใย เพลงสงคอ
ลำพวน เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงชักกระดาน เพลงฉ่อย 
เพลงอแีซว เพลงเรือ เพลงลำตัด  

     บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแต่งบทร้องและ
จัดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับบริบทของ

1. รายวิชาใหม่ 
2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ที่ ร่ ว ม กั น จั ด ท ำห ลั ก สู ต ร เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตามสาขาวิชาดนตรี
ศึ ก ษ าที่ ก ำห น ด ใน ก ารป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร    เ รื่ อ ง  
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
3.เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับอัต
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
       

ลักษณ์ของผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 
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ภาคผนวก ง  

รายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี)  
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รายช่ือและที่ตั้งของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 1043 

2 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 59  ถนนพหลโยธิน  ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3642 0187 

3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
ค่ายนารายณ์ศึกษา 

130 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 1249 

4 โรงเรียนพระนารายณ์ 83 หมู่ที่ 8บ้านท่าศาลา  ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 3111 
0 3641 2247 

5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1  หมู่ที่ 1 บ้านหัวช้าง  ตำบลท่าศาลา 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3678 4433 

6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 777 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลท่าหิน 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 1051 

7 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 10   ถนนเทพราชา   ตำบลท่าหิน 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 1235 

8 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคลองสายบัว) 101 ถนนสีหราชเดโชไชย   ตำบลท่าหิน
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3641 1926 

9 โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 254  หมู่ที4่  ตำบลเขาสามยอด 
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3677 6217 

10 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 306/1 ชุมชน 2 บ้านสระมะเกลือ 
ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   
จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3642 0188 
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รายช่ือและที่ตั้งของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท์ 

11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 99/119 หมู่ที่ 6 ถนนพระยาพิชัยดาบหัก 
ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   
จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3678 2711 

12 โรงเรียนวัดอัมพวัน หมู่ที่ 1  บ้านบางขันหมาก   
ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมือง   
จังหวัดลพบุรี  15000 

0 3661 7508 

13 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร หมู่ที่ 4  บ้านท่าวุ้ง  ตำบลท่าวุ้ง 
อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  15150 

0 3648 1206 

14 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง หมู่ที่ 1  บ้านท่าราบ ตำบลบางคู้ 
อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  15150 

0 3648 1246 

15 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หมู่ที่ 8  บ้านหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง 
อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  15150 

0 3665 5170 

16 โรงเรียนวัดสนามไชย หมู่ที่ 3  บ้านโพตลาดแก้ว 
ตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้ง   จังหวัด
ลพบุรี  15150 

0 3664 5195 

17 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 278 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง 
อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  15110 

0 3647 1031 

18 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโคกสำโรง) 29/1  ซอยวิถีสวัสดิ์  ถนนสุระนารายณ์ 
ตำบลโคกสำโรง  อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี  15120 

0 3644 1854 

19 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 101  หมู่ที5่  ตำบลคลองเกตุ   
อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  15120 

0 3644 1641 

20 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 49  หมู่ที1่  ตำบลหนองบัว 
อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 15140 

0 3649 4360 
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รายช่ือและที่ตั้งของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท์ 

21 โรงเรียนพัฒนานิคม 129  หมู่ที6่  ตำบลพัฒนานิคม 
อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 15140 

0 3649 1338 

22 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 95 หมู่ที่ 6บ้านโคกสนั่น ตำบลม่วงค่อม  
อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี 15230 

0 3668 9817 

23 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 608  หมู่ที1่1  ตำบลลำนารายณ์ 
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 15130 

0 3668 9991 

24 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 424  ตำบลลำนารายณ์ 
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 15130 

0 3646 1476 

25 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท หมู่ที่ 5  ถนนพหลโยธิน   
ตำบลขุนโขลน  อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี   18120 

0 3622 6766 

26 โรงเรียนสุธีวิทยา 50  หมู่ที5่  ถนนพหลโยธิน   
ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี  18120 

0 3623 9314 

27 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 175  หมู่ที1่  ตำบลพุแค   
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
18240 

0 3636 9112 

28 โรงเรียนเสาไห้ หมู่ที่ 28  บ้านเสาไห้  ตำบลเสาไห้ 
อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 18160 

0 3639 1217 

29 โรงเรียนวัดคลองไทร 441/8  หมู่ที่9  ตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  18150 

0 3627 7587 

30 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 2  ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี  18140 

0 3632 5818 
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ภาคผนวก จ 

รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
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รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20001 ละครหลวงวิจิตร (Luang Wichit 
Plays)  

2(1-2-3) 300-20004 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas) 

2(1-2-3) วิชาเอก
ดนตรีไทย 

300-20002 ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย (The 
Essence of Thai Dance 
Wisdom)  

2(1-2-3) 300-20005 ปี่พาทย์เสภา (Pi-Phat Sepa)     2(1-2-3) 

300-20003 นวัตศิลป์รังสรรค์ (Innovative 
Arts Creation) 

2(1-2-3) 300-20006 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม 
(Music for Royal Ceremonies, 
Nation Ceremonies and Rituals)                           

2(1-2-3) 

      300-20007 วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง (The 
National Symphony Orchestra) 

2(1-2-3) วิชาเอก
ดนตรีสากล 

      300-20008 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas)                                                       

2(1-2-3) 

      300-20009 บทเพลงสำหรับพิธีการและเทศกาล
ต่างๆ (Music for Various 
Ceremonies and Festivals)   

2(0-4-2) 
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกติ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20010 นาฏศิลป์ราชสำนักคุ้ม
หลวง (Performance Dance in 
KhumLuang Royal) 

2(1-2-3) 300-20013 ดนตรีในราชสำนักคุ้มหลวง (Musical 
in  Khum Luang Royal Court)  

2 (0-4-2)   

300-20011 ฟ้อนพ้ืนบ้าน
ล้านนา (Performance Folk of 
Lanna) 

2(1-2-3) 300-20014 ดนตรีของชนเผ่า (Tribal of Music ) 3 (0-4-2)   

300-20012 ศิลปะการแสดงของชน
เผ่า (Tribal of Performances) 

2(1-2-3) 300-20015 เพลงซอล้านนา (Pleng Saw Lanna) 4 (0-4-2)   

3.วนศ.สุโขทัย 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์
พ้ืนบ้าน (Intangible Cultural 
Heritage folk music and 
performce art) 

2(1-2-3)   มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
(Intangible Cultural Heritage folk 
music and performce art) 

2(1-2-3)   

  

  

 300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation of 
Art education)  

2(1-2-3)   นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation of Art 
education)  

2(1-2-3)  
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ (Historical 
Background to the 
Development of Innovative 
Crafts) 

2(1-2-3)   ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ (Historical 
Background to the 
Development of Innovative 
Crafts) 

2(1-2-3)  

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
(Isan History and Wisdom) 

2(1-2-3)   ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
(Isan History and Wisdom) 

2(1-2-3)   

300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3)   นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3)   

300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Music) 

2(1-2-3)   ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

5.วนศ.กาฬสินธุ์ 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

(Isan Folk Music and 

Performances) 

2(1-2-3)   ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

(Isan Folk Music and 

Performances) 

2(1-2-3)  

300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน

สร้างสรรค์ (The Creation of Isan 

Folk Music and Performances) 

2(1-2-3)   ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน

สร้างสรรค์ (The Creation of Isan 

Folk Music and Performances) 

2(1-2-3)  
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

(Phu Thai Ethnic Music and 

Performance) 

2(1-2-3)   ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

(Phu Thai Ethnic Music and 

Performance) 

2(1-2-3)  

6.วนศ.นครราชสีมา 300-20025 วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิต
และวรรณกรรม  (Isan Folk Dance 
from Culture Tradition Lifestyle 
and Literature) 

2(1-2-3) 300-20028 เพลงโคราช (Korat Song)  2(1-2-3)  

300-20026 การแสดงเพลงโคราช (Plang-Korat 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20029 มโหรีโคราช (Mahory-Korat) 2(1-2-3)  

300-20027 การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้  (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3) 300-20030 กันตรึม (Kan Trum) 2(1-2-3)  

7.วนศ.ลพบุรี 300-20031 รำโทน (Thone Dance)   2(1-2-3)   รำโทน (Thone Dance)   2(1-2-3)   

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
(Drama and Music 
Contemporary)        

2(1-2-3)   การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
(Drama and Music 
Contemporary)        

2(1-2-3)  
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The Central 
folksong)             

2(0-4-2)   เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The 
Central folksong)             

2(0-4-2)  

8.วนศ.อ่างทอง 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folks Performing Arts) 

2(1-2-3)   การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folks Performing 
Arts) 

2(1-2-3)  

300-20035 การแสดงลิเก (Likay Performance) 2(1-2-3)   การแสดงลิเก (Likay 
Performance) 

2(1-2-3)   
  

300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Entertainments) 

2(1-2-3)   มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Entertainments) 

    

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง (The Arts of Singing : 
Central Thai Folk Songs) 

2(1-2-3)   ศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง (The Arts of Singing : 
Central Thai Folk Songs) 

2(1-2-3)  

300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Dance) 

2(0-4-2)   การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk Dance) 

2(0-4-2)  
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลาง (Knowledge 
Management for Local Wisdom 
of the Central Part) 

2(1-2-3)   การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลาง (Knowledge 
Management for Local 
Wisdom of the Central Part) 

2(1-2-3)  

10.วนศ.จันทบุรี 300-20040 บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The Eastern 
Culture and Local Wisdom 
Studies) 

2 (2-0-4)   บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The Eastern 
Culture and Local Wisdom 
Studies) 

2(2-0-4)   
  
  

 
300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The Eastern 

Music and Performance Studies) 
2(1-2-3)   บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The Eastern 

Music and Performance 
Studies) 

2(1-2-3)   

300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ (Eastern 
Creative Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ (Eastern 
Creative Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

11.วนศ.พัทลุง 300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin Art 
Education) 

2(2-0-4)   ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin Art 
Education) 

2(2-0-4)   

300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Songs) 

2(1-2-3)   เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Songs) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20045 การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
Folk Performances) 

2(1-2-3) 300-20046 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Music) 

2(1-2-3)  

12.วนศ.
นครศรีธรรมราช 

300-20047 รำแม่บทโนรา (Maebot Nora 
Dance)  

2(1-2-3) 300-20050 หนังตะลุง  (Nang Talung 
(Shadow Puppets) 

2(1-2-3)   

300-20048 รำทำบทโนรา (Nora Tuembot 
Dance) 

2(1-2-3) 300-20051 โนรา  (Nora) 2(1-2-3)   

300-20049 นาฏยลักษณ์ทักษิณ (Performing 
Arts in the Southern Region 
Areas) 

2(1-2-3) 300-20052 เพลงพื้นบ้านภาคใต้ (Southern 
Folk Music) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณะศิลปศึกษา 301-22020 การแสดงของหลวง (Royal 
Performances) 

2(1-2-3)       
 

301-22021 การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง (Voice 
Training for Performing Arts) 

2(1-2-3)       
 

301-22022 การออกแบบฉากและแสงบนเวที 
(Scene Design and Stage Lighting) 

2(1-2-3)       
 

301-22023 กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ 
(Rhythmic Activities and Social 
Dance)  

2(1-2-3)   
 

  
 

301-22024 การอ่านทำนองเสนาะ (Rhyme 
Chanting) 

2(1-2-3)       
 

301-22025 ศิลปหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft 
and Art) 

2(1-2-3)       
 

301-22026 สัมมนานาฏศิลป์ (Seminar on 
Traditional Dance) 

2(1-2-3)       
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20053 ศิลปะกับวิถีไทย (Arts and Thai 
Folkways) 

2(2-0-4) 300-20055 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้า
พาทย์ (Melodic Repertoire for 
Lyric and Sacred Song) 

2(1-2-3)  

300-20054 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการ
แสดง (Costume Design for 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20056 ดุริยศิลป์สร้างสรรค์ (The Creation 
of Music) 

2(1-2-3) 
 

      300-20057 ทักษะกลองยาว (Music Skill : 
Klongyao)  

2(0-4-2) 
 

      300-20058 ทักษะขิม (Music Skill : Khim) 2(0-4-2) 
 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20059 มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Tour Guide) 

2(1-2-3) 300-20063 ศิลปะและนาฏศิลป์สำหรับครูดนตรี 
(Arts and Thai Classical Dance 
for Teachers) 

2(1-2-3) 
 

300-20060 ศิลปะสำหรับครูนาฏศิลป์ (Art for 
Teacher of Dance) 

2(1-2-3) 300-20064 กลองสะบัดชัย (Sabadchai  Drum) 2(0-4-2) 
 

300-20061 การละครพ้ืนบ้านานนา  (Performing 
Folk of Lanna)                            

2(1-2-3) 300-20065 พิณเปี๊ยะ (Pin Pia)      2(0-4-2) 
 

300-20062 เพลงซอล้านนา (PlengSaw Lanna) 2(1-2-3) 300-20066 วงปี่จุม (Pi Chum Ensenble) 2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

    300-20067 ดนตรีและการละครพ้ืนบ้านล้านนา 
(Music and Lanna Folk Drama) 

2(1-2-3)  

3.วนศ.สุโขทัย 300-20068 ประวัติตัวละครและสถานที่สำคัญใน
รามเกียรติ์ (History of Characters 
and Important in Ramayana Epic) 

2(2-0-4) 300-20070 มโหรีโบราณ (Ancient Mahoree)  2(0-4-2) 
 

300-20069 การประดิษฐ์ศิราภรณ์ พัสตราภรณ์ เพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย (The Invention 
of Headdress and Costumes for 
Performing Thai Dance) 

2(1-2-3) 300-20071 การขับร้องเพลงไทย (Thai Voice) 2(0-4-2) 
 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20072 ทักษะโขนเบื้องต้น (Preliminaries for 
Khon Skill) 

2(0-4-2)       
 

5.วนศ.กาฬสินธุ์  300-20073 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีและการแสดง 
(Computer for Music and 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20077 มโหรีอีสาน (Mahori Isan) 2(0-4-2) 
 

300-20074 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์
การแสดง (Costume and Prop 
Making) 

2(1-2-3) 300-20078 
  

กลองยาวอีสาน (Isan Klong Yaw) 
  

2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 

 300-20075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน (English for Isan Arts 
Performance) 

2(1-2-3)     

300-20076 ทักษะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
(Music Skills and Folk Performing) 

2(1-2-3)     

6.วนศ.นครราชสีมา 300-20079 วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน (Folk 
literature) 

2(2-0-4) 300-20081 ศาสตร์การสอนเครื่องลม (Winds 
Pedagogy  

2(1-2-3) 
 

300-20080 การออกแบบศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน (Performing Arts Design from 
Folk Wisdom)  

2(1-2-3)       
 

7.วนศ.ลพบุรี 300-20082 การละเล่นของเด็กไทย (Thai 
Children’s Play) 

2(1-2-3) 300-20083 ทักษะขลุ่ย (Music Skill : Khlui)          2(0-4-2) 
 

      300-20084 ทักษะอังกะลุง (Music Skill : 
Ankalung) 

2(0-4-2) 
 

8.วนศ.อ่างทอง 300-20085 การบริหารจัดการการแสดง 
(Performance Managements) 

2(2-0-4) 300-20091 
  

ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกดำ
บรรพ์     (Pi – Phat  
Dukdumbun Skill) 

2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20086 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของสถานศึกษา 
(Creative Dramatic Arts of Institute) 

2(1-2-3)     

 300-20087 วรรณกรรมสำหรับนาฏศิลป์ศึกษา 
(Literatures for Dramatic Arts 
Education) 

2(2-0-4)     

300-20088 การแสดงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 
(Creative performances for kids) 

2(1-2-3)       
 

300-20089 แอโรบิคลีลานาฏศิลป์เพื่อสุขภาพ (Thai 
Dances Aerobic for health)  

2(1-2-3)       
 

300-20090 การเต้นแจ๊สเบื้องต้น (Introduction to 
Jazz Dance) 

2(1-2-3)       
 

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20092 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพ่ืองานศิลปะ 
(Photography and Video for Arts)  

2(1-2-3) 300-20093 ขับร้องเพลงมอญ (Mon Singing) 2(0-4-2) 
 

      300-20094 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  (Thai Vocal 
Folk Songs) 

2(1-2-3) 
 

      300-20095 แตรวงชาวบ้าน (Folk Brass Band) 2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือกเสรีของทุกวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หมายเหตุ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

10.วนศ.จันทบุรี    300-20096 การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับครู
ดนตรี (The Innovation Creativity 
for Music Teachers) 

2(1-2-3)  

   300-20097 รวมวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  2(1-2-3)  

11.วนศ.พัทลุง  300-20098 ระบำพ้ืนบ้านภาคใต้  (Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20099 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้สำหรับครูศิลปะ            
(Southern Folk Music for Arts 
Teacher) 

2(1-2-3)  

12.วนศ.

นครศรีธรรมราช 

300-20100 ศิลปะการเชิดหนังตะลุง  (Art of 

Shadowing)  

2(1-2-3) 300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ 

(Music Creation of Southern) 

2(1-2-3) 
 

300-20101 หลักการวิเคราะห์การแสดงพ้ืนบ้าน

ภาคใต้ (Principles of Analysis of 

Southern Folk Performances)  

2(1-2-3) 300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน-

ละคร (Vocal for Thai 

Performancing Khon – Lakorn) 

2(1-2-3) 
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               ภาคผนวก ฉ 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ในการประชุมคร้ังที่  1/2562  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

คร้ังที่ 3/2562  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

คร้ังที่  ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ๑  อาคารอเนกประสงค์   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

............................................................ 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธาน 

๒. นายราชวงศ์ นวลอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๓. นายสวัสดิ์ บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔. นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๕. นางอารี แม่นม่ัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๖.  นางภาพร ตระกูลปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๗. นางสาวพิมพ์ฉัตราพร ดวงสร้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๘. นางเพชราภรณ์  หินเธาว ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๙. นายวิษณุ ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการ 

๑๐. นางมนัสนันท์ ทิพยจันทร์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

๑๑. นายสันติ เสงี่ยมงาม หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์ กรรมการ 

๑๒. นายประสงค์ จันทพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ กรรมการ 

๑๓. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 

๑๔. นางชิตา ทัศมาลัย ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 

๑๕. นางอัญชัน เพ็งสุข ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น. 
 

นายเชาวนาท  เพ็งสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  เป็นประธานที่ประชุมได้ตรวจสอบเห็นว่า 

คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม

ดังต่อไปนี้ 

/ ระเบียบวาระที่๑ 
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ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องแจ้งทราบ 

 ๑.๑ การจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  ๑.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

๒๕๖๒   

       นายเชาวนาท  เพ็งสุข  ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒  โดยเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

  มติที่ประชุม          รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   นายเชาวนาท  เพ็งสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ ดังนี้ 

   - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย  ได้แก่  นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ 

นายรักษิต  มีเหล็ก  นายสันติ  เสงี่ยมงาม  ผศ.ดร.วารินท์พร  ฟันเฟื่องฟู และนางสาวธภร  ยิ้มโสภา 

   - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอก ดนตรีไทยได้แก่ นายวิทยา  จุ้ยวงษ์  นายสุพัศชา    

ผดุงสุทธิ์  และนายประสงค์  จันทพันธุ์ 

   - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอก ดนตรีสากลได้แก่ นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล   

นางสาวปภาอร  แก้วสว่าง  และนายสุระชัย  สีบุบผา 

  คณะกรรมการประจำวิทยาลัยได้มีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 

  มติที่ประชุม      รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๑   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

                      - 

/ระเบียบวาระที่ ๔ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 

  -  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย 

  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอก ดนตรีไทย และวิชาเอก ดนตรีสากล 

 นายเชาวนาท  เพ็งสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแจ้งการจัดทำและรายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทยสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอก ดนตรีไทย และ

วิชาเอก ดนตรีสากล        

 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรและซักถามเก่ียวกับรายวิชา 

  - หลักสูตรมีสอดคล้องกับท้องถิ่น หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

มีความโดดเด่นอย่างไร  

  นายเชาวนาท เพ็งสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าได้จัดทำวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่

เป็นแบบแผนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี ๓ รายวิชา ซึ่งผู้เรียนทุกสาขาต้องปฏิบัติการบรรเลงและการแสดงได้

ตามศาสตร์สาขาวิชาที่ตนเรียนได้ และเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีที่ติดตัวผู้เรียนไป  

  - หลักสูตรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือผู้เรียนสามารถ

สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมได้มากน้อยเพียงใด 

  คณะกรรมการประจำวิทยาลัยได้อภิปรายกันอย่างหลากหลายว่ามีรายวิชาใดท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสมรรถนะที่ให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้เรียนรู้ ผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  

ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรีมีครบถ้วน 

 

  มติที่ประชุม     

   ๑. คณะกรรมการเห็นชอบการจัดทำร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง ๒๕๖๒ 

                   ๒. ให้วิทยาลัยนำเสนอสภาวชิาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 

 - 
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เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ 

 

 

      

                    (นางอัญชัน    เพ็งสุข)                                            (นายเชาวนาท  เพ็งสุข) 

                        ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 3/2562 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

.............................................. 

ผู้มาประชุม 

  1. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2. นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

       กรรมการ 

3. นายยศพล  เวณุโกเศศ   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 

      และบุคลากรทางการศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 

      และบุคลากรทางการศึกษา 

       กรรมการ 

  4. นายลสิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขน ละคร และดนตรี  

        กรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

       กรรมการ 

  5. นายกำพล  วันทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  8. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  9. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  10. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  11. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  12. พลตำรวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  13. นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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  14. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        กรรมการ 

  15. นายกิตติ  อัตถาผล    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

        กรรมการ 

  16. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        กรรมการ 

  17. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคำ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

        กรรมการ 

  18. นายบำรุง  พาทยกุล    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  

        กรรมการ 

  19. นายจรัญ  หนองบัว    ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 

        กรรมการ 

  20. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 

        กรรมการ 

  21. นายอำนวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        เลขานุการ 

  22. นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

  1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการโดยตำแหน่ง 

  2. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  3. ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4. นายสมบัติ  แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5. นางสาวสุทธาสินี  วชัรบุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม   กรรมการ                                               
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  3. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  4.. ผูช้่วยศาสตราจารย์ภูริ  วงศ์วิเชียร  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 

  6. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

  7. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองคำ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

  8. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรชำนาญการ 

  9. นางสาวฐิติภรณ์  พงษ์ประเสริฐ   นิติกรปฏิบัติการ 

  10. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ถึก   นิติกร 

  11. นายธนพล  ภาคสุข    นิติกร 

  12. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

  13. นายสมเกียรติ  ภูมิภักดิ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  14. นายจำเริญ  แก้วเพ็งกรอ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

  15. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  16. นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

  17. นายเชาวนาท  เพ็งสุข     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  18. นายศุภรากร  พานิชกิจ     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

  19. นางพีรานุช  รุ่งศรี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

  20. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

  21. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 

  22. นางกัลยาณี  ยังสังข์      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
6.1 การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)  

 
 ข้อเท็จจริง 

             ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันการศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ  มี

มาตรฐานใกล้เคียงกัน ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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นาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน

มิติใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถบูรณา

การศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล 

รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐาน การเรียนรู้ขึ้น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง 

คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้นำด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา 

สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2562) 

  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา   (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 26 หลักสูตร ของวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 12 แห่ง 

และคณะศิลปศึกษา ในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ทั้ง 12 แห่ง รวมทั้งคณบดีคณะ

ศิลปศึกษา เข้าร่วมในประชุมในวันนี้ด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติต่อสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 26 หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2562)  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึ กษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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๒๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2562) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2562)   วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2562)   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2562)   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
  ที่มาและความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

  กฎหมาย  

  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562 

  - มาตรฐานคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

  นโยบาย  

  - นโยบายอธิการบดีได้แถลงต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการเปิดสอนระดับปริญญา

ตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืน

ในประเทศ 

  - มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 อนุมัติในหลักการให้  

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ โดยวิทยาลัยต้องมีความพร้อมและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
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  สังคม 

  - ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ในศตวรรษที่  

21 ของมนุษย์ 

  - จิ ต วิญ ญ าณ ของค วาม เป็ น ค รู  ช ำน าญ ทั้ งศ าสต ร์ แ ล ะศิ ล ป์ ใน ด้ าน ก ารสอน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูให้มีคุณลักษณะและค่านิยม

ร่วมที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู 

  สถาบัน 

  - มาตรฐานการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการ

เรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยในยุคแรกเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล 

หรือวังหน้า ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบราชสำนัก และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีการ

ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคก็ยังยึดมั่นรูปแบบมาตรฐานอยู่ สิ่งที่ได้นำเข้ามาคือนำศิลปะพ้ืนบ้านรวมถึงภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา 

  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

  - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (สี่ปี) พ.ศ. 2562 

  - สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นที่มาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  ข้อบังคับคุรุสภา 

  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

  1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

   (ก) มาตรฐานความรู้ (6 ข้อ) 

   (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 

    (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

    (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู (5 ข้อ) 

   (ข) การจัดการเรียนรู้ (6 ข้อ) 

   (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (4 ข้อ) 
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  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สี่ปี พ.ศ. 2562 

  สาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 

  1. สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 

  2. ทฤษฎีดนตรี 

  3. ประวัติ ปรัชญา ดนตรี เช่น ดนตรีในยุคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์ 

                        และนวัตกรรม 

  4. ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

  5. การจัดการเรียนรู้ดนตรี 

  6. จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 

  7. เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 

8. ทักษะดนตรี ได้แก่ การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท การขับร้องและการขับร้อง 

ประสานเสียง การบรรเลง การแสดง และการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตร ี

  9. หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 

  10 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

  สาระความรูส้าขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

  1. ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนศิลปะ 

  2. พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 

  3. นาฏศิลป์ไทยสำหรับครู  

  4. นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านสำหรับครู 

  5. นาฏศิลป์ร่วมสมัย  

  6. ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์ 

  7. ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 

  8. การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 

  9. สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู 

  10. นาฏศิลป์อาเซียน  

  11. การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 

  12. การเขียนบทละครเบื้องต้น 

  13. การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 

  14. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
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  15. สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 

  16. การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ในการพัฒนาครูของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งคุณลักษณะสำคัญมี 2 ข้อ คือ ครูดี และครูเก่ง 

  ครูดี ประกอบด้วย 

  - บุคลิกภาพดี 

  - มีกิริยางาม 

  - คุณธรรมนำชีวิต 

  - รู้คิดจิตอาสา 

  - มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

  ครูเก่ง ประกอบด้วย 

  - เชี่ยวชาญศาสตร์สาขา (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 

  - ชาญศาสตร์การสอน 

  - ใช้วิจัยสร้างสรรค์งานครู 

  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 

  ผลการดำเนินการ 

  การจัดทำหลักสูตร 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 

  ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562 

  การวิพากษ์หลักสูตร 

  วันที่ 18 มีนาคม 2562  

  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาชีพครู 

  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  วันที่ 4 เมษายน 2562 

  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

  วันที่ 21 เมษายน 2562 

  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
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  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต     (4 ปี) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..) ในการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25เมษายน 2562 และในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2562 

  ปรัชญาของหลักสูตร 

  ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

  1. มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี นาฏศิลป์สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์

งานศิลป์ 

  2. เป็นครูศิลปะที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 

นาฏศิลป์ 

  3. สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้

ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 4. พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือทาง

วิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  5. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

  โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต แต่โครงสร้างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ 

ทุกหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า) 31 หน่วยกิต 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาชีพครู 38 หน่วยกิต 

    2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 26 หน่วยกิต 

    2.1.2 กลุ่มการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า) 64 หน่วยกิต 

    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 

    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า) 24 หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต 

    รวม (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต 

 

  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 

หมวดวิชาเหมือนกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน คือ พ.ศ. 2558 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 

164 หน่วยกิต แต่ พ.ศ. 2562 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต ดังนี้ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 

  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน 126 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 164 หน่วยกิต) 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต) 

  จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพครูควบคู่กับวิชาเอก ซึ่งลักษณะเด่นคือทุกสาขาวิชาเอก 

จะเรียนทักษะปฏิบัติ 1 – 5 ซึ่งนักศึกษานอกจากเรียนวิชาชีพครูแล้ว นักศึกษาต้องเน้นในการปฏิบัติ

วิชาเอกทุกภาคเรียน 1 – 5 ทุกสาขาวิชาจะต้องปฏิบัติ 
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  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 

  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

  - ทักษะนาฏศิลป์ 1 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 

  - ทักษะนาฏศิลป์ 2 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 

  - ทักษะนาฏศิลป์ 3 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 

  - ทักษะนาฏศิลป์4 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 

  - ทักษะนาฏศิลป์5 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 

  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 

  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 

  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 

  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 

  - ทักษะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 5 

  วิชาเอกดนตรีไทย 

  - ทักษะดนตรีไทย 1 

  - ทักษะดนตรีไทย 2 

  - ทักษะดนตรีไทย 3 

  - ทักษะดนตรีไทย 4 

  - ทักษะดนตรีไทย 5 

  วิชาเอกดนตรีสากล 

  - ทักษะดนตรีสากล 1 

  - ทักษะดนตรีสากล 2 

  - ทักษะดนตรีสากล 3 

  - ทักษะดนตรีสากล 4 

  - ทักษะดนตรีสากล 5 

  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 

  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 1 

  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 2   

  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 3 
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  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 

  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 5 

  รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 รายวิชาอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นของหลักสูตร โดยสถานศึกษาได้นำเอาศิลปะพ้ืนบ้านมากำหนด

เป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในกลุ่มของวิชาเอกเลือก สถานศึกษาละ 3 รายวิชา วิชาละ 2 

หน่วยกิต ดังนี้ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

  1. นาฏศิลป์ราชสำนักคุ้มหลวง 

  2. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 

  3. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. ดนตรีในราชสำนักคุ้มหลวง 

  2. ดนตรีของชนเผ่า 

  3. เพลงซอล้านนา 

  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

  2. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  3. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม  
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  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  
  วิทยาลัยนาฏศิลป 
  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  1. ละครหลวงวิจิตร 
  2. ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
  3. นวัตศิลป์รังสรรค์ 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  1. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  2. ปี่พาทย์เสภา 
  3. ดนตรีในพระราชพิธีรัฐพิธี พิธีกรรม 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  1. วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง 
  2. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  3. บทเพลงสำหรับพิธีการและเทศกาลต่าง ๆ  
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
  2. นวัตศิลป์ศึกษา 
  3. ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์  
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 

  2. นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 

  3. ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
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  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 

  2. ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสานสร้างสรรค์ 

  3. ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. รำโทน 

  2. การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 

  3. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง  

  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  2. การแสดงลิเก 

  3. มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. บูรพาภิวัตน์ศึกษา 

  2. บูรพาสังคีตคดีศึกษา 

  3. บูรพาสังคีตคดีศึกษาสร้างสรรค์ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

  1. รำแม่บทโนรา 

  2. รำทำบทโนรา 

  3. นาฏยลักษณ์ทักษิณ 

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. หนังตะลุง 

  2. โนรา 

  3. เพลงพื้นบ้านภาคใต้ 
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  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558 

 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกมากกว่า 1

วิชาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าเอกละ 3 คน 

รายละเอียดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ตามเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ 

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่ชาวการศึกษาบอกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ประจวบเหมาะกับหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาทำให้สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ต้องปรับปรุงหลักสูตร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงปัจจุ บัน จำนวน 26 

หลักสูตร 60 สาขาวิชาเอก กำหนดโครงสร้างไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ในช่วงเวลาที่จัดทำหลักสูตรได้พูดคุย

และปรึกษาหารือเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนี้ และเพ่ือให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในที่สุดได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้ 

คิดว่าในประเทศไทยไม่มีใครเหมือน เนื่องจากว่าต้องเรียนวิชาทักษะทุกหลักสูตร 5 ทักษะ ต่อเนื่องกันทั้ง 5 

เทอม ที่ทำตรงนี้ได้ก็เพราะว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีขุมทรัพย์ด้านศิลปวัฒนธรรม คือมีผู้เชี่ ยวชาญ  มี

ศิลปินแห่งชาติ ครู อาจารย์ ที่รวมกันอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากกว่าที่แห่งอ่ืน หรือมากที่สุดในประเทศ

ไทย จึงทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจุดเด่นในเรื่องของทักษะ ในเรื่องของฝีมือ มีองค์ความรู้ที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตรตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีสาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 10 ข้อ และมีสาระ

ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 16 ข้อ 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กว้างมาก เช่น ดนตรี ต้องเรียนทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และ

ดนตรีพ้ืนบ้าน สาชาวิชานาฏศิลป์ก็เช่นกัน ต้องเรียนทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ถ้ าเป็นคณะจะเรียน

นาฏศิลป์สากลด้วย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมทั้งผู้ที่มาวิพากษ์หลักสูตรบอกว่า ได้วิพากษ์

หลักสูตรหลายมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่มีที่ไหนเหมือนกับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

สำหรับรายวิชาอัตลักษณ์ในแต่ละแห่งได้ครอบคลุมภูมิภาคด้วย เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 

  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

  1. นาฏศิลป์ราชสำนักคุ้มหลวง 
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  2. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 

  3. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  1. ดนตรีในราชสำนักคุ้มหลวง 

  2. ดนตรีของชนเผ่า 

  3. เพลงซอล้านนา 

รายวิชาอัตลักษณ์ทุกที่ต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในสถานศึกษานั้น ๆ เช่น เรียนสาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา  เมื่อจบออกมาแล้วครอบคลุมในภูมิภาคด้วย เช่น ภาคเหนือมีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายวิชาอัตลักษณ์ทั้ง 2 แห่ง แบ่งเขต แบ่งพ้ืนที่กันเรียบร้อยว่าใครจะคุมส่วนไหน
บ้าง เพราะว่าวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีอัตลักษณ์ของตนเอง  

สำหรับในภาคกลางของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรีทั้งนาฏศิลป์และดนตรีจะต้องมีความ   
ลุ่มลึก ต้องรักษาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเอาไว้ให้ได้ เพ่ือที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนหรือเป็น
ตัวแทนของชาวสุพรรณบุรี โดยมีการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  1. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  3. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 

ซึ่งศิลปินแห่งชาติคือแม่ขวัญจิต ศรีประจัน เมื่อได้ทราบว่าวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
กำหนดรายวิชาเหล่านี้ท่านปลื้มใจมากบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะรักษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคกลางของ
สุพรรณบุรี หรือพ้ืนบ้าน ภาคกลางในแถบนั้นเอาไว้ได้ เป็นปึกแผ่นและมั่นคง และท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดให้
อย่างเต็มที ่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต้องคงความเป็นโคราชเอาไว้  
ให้ได้ สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ 
      สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม 
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ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะเป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของโคราช โดยศิลปินหรือผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโคราชเมื่อทราบแล้วดีใจมากที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของโคราช
เอาไว้ และเต็มอกเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ 

ในภาคใต้มีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก็ได้แบ่งโซนกัน
เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรายวิชาอัตลักษณ์ประกอบด้วย 

   สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  

โดยสรุป หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้  ตั้งแต่เริ่มเรียน

นาฏศิลป์มา มีความสวยงามและสมบูรณ์อย่างที่สุด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สิ่งสำคัญสำหรับหลักสูตรคือ

คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม 

เรื่อง คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์คือ มีคุณวุฒิขั้น

ต่ำคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 

รายการในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน กรณีที่มีรายวิชาเอก

มากกว่า 1 รายวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก หลักสูตรละ 3 คน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์

ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..) 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการกระทำผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 1 คน ต้องตัดชื่อออกไป เพราะบุคคลคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบหลักสูตรได้ ต้องหาคนใหม่  

มาเพ่ิมแทน 

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในตารางที่แสดงให้เห็นเหมือนเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ทำกันเป็นทีมหรือเป็นคณะ บางรายการจะเขียนชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีใครบ้าง    
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แต่บางรายการมีชื่อคนคนเดียวแล้วต่อท้ายว่าและคณะ ทำให้ไม่รู้ว่าคนที่รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในคณะของ

ผลงานทางวิชาการนี้หรือไม่ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. ผลงานทางวิชาการของผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร ได้กำหนดไว้หรือไม่ว่าต้องเป็นผลงานของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรื่อง เป็นหลัก มิใช่ว่าเป็นผลงานร่วม เพราะที่แสดงให้เห็นผลงานร่วมมีมาก 

เช่น สร้างสรรค์งานแสดง 1 ชุด มีชื่อของผู้ที่ทำผลงานร่วม 5 – 6 คน สมควรตรวจสอบให้ถูกต้องเช่นกัน 

4. หลักเกณฑ์ที่สำคัญทั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และหลักเกณฑ์

ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด ทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนศักยภาพที่สำคัญ ๆ ได้

ตรวจสอบมากพอสมควร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอข้อมูลบางประการยังไม่ชัดเจน

เพียงพอตามท่ีกรรมการสภาสถาบันได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ อยู่ในวิสัยที่จะปรับแก้ได้ 

5. โดยภาพรวมหลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี จะมีปัญหา

ตอนที่นำไปใช้ วิทยาลัยและคณะที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องช่วยกันดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ

หลักสูตร เพ่ือจะให้ได้ท้ังครูดี และครูเก่ง ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 

6. หลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอขออนุมัติ มิใช่หลักสูตรใหม่ แต่เป็นหลักสูตร

ปรับปรุง ดังนั้น เนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพียงแต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เข้าใจว่า

มีจุดเน้นของแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบ และเนื้อหาหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และโดยเฉพาะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

จะอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 26 หลักสูตร 

7. คำว่า “ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้าใจว่านาฏศิลป์และช่างศิลป์

เกิดข้ึนที่พ้ืนที่วังหน้า เพราะบ้านเมืองให้ใช้วังหน้าเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป พอมี

คำว่า “วิถีวังหน้า” ก็มี “วิถีวังหลวง” เมื่อมีวิถีวังหน้าทำไมไม่มีวิถีวังหลวง ในอดีตวังหน้ากับวังหลวงที่เกิดขึ้น

เพราะพ่ีน้อง มีแข่งขันกันระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาของศิลปินต่าง ๆ ต่อมาคงจะมีความ

ขัดแย้งกันบ้างในเรื่องอ่ืน แต่ศิลปะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับราชสำนัก หรือของชาติ หรือของเมืองหลวง 

หรือของราชธานี เมื่อใช้คำว่าวิถีวังหน้า เหมือนกับว่าแยกออกมา จึงไม่สมควรที่จะใช้คำว่าวิถีวังหน้า หากจะ

ไปใช้คำว่าวิถีของราชสำนักก็มิอาจกระทำได้ สรุปคือเป็นวิถีดั้งเดิม แต่จะใช้คำว่าอะไรเหมาะสมแทนคำว่าวิถี

วังหน้าคงจะต้องช่วยกันคิด แน่นอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเกิดขึ้นในแต่ละถิ่น ดินแดนเหนือ ใต้ ตะวันออก 

อีสาน ตามแต่ละภูมิประเทศ ประกอบด้วยลักษณะหลายประการ เช่น สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาแต่เดิม หรือการ

แลกเปลี่ยนไปมาระหว่างถิ่น เมื่อดูปรัชญาของหลักสูตร “ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ

ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” คำว่าวิถีวังหน้าควรหาคำท่ีเหมาะสมกว่านี้ 
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8. วิชาที่เสนอมาเห็นแต่ชื่อวิชา ควรมีหมายเหตุเอาไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียง ใด เช่น 

นาฏศิลป์ราชสำนักคุ้มหลวง หรือละครหลวงวิจิตร มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะเวลาเสนอหลักสูตร ให้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา อาจต้องการรายละเอียดตรงนี้ 

9. ในการนำหลักสูตรไปใช้ ควรมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ที่จะคอยนิเทศให้ความ

ช่วยเหลือ แนะนำ ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร เนื่องจากวิทยาลัยจะใช้

หลักสูตรของตัวเองเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเป็นห้องเรียนเครือข่าย ถ้าสามารถที่จะไปพบปะภาคเรียนละ 1 – 2 

ครั้ง จะไดใ้ห้ความช่วยเหลือวิทยาลัยได้มาก อีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยจะได้มีที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจ 

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัย

นาฏศิลปร้อยเอ็ดที่กระทำผิดวินัย จะคัดชื่อออกและจัดหาคนใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม ส่วนคำว่า “วิถีวังหน้า” เป็น

ที่ทราบกันดีทั้งครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แต่เดิมมิได้บ่งบอกให้ชัดเจน มาในครั้งนี้อาจจะบ่งบอกถึง

ความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนที่เริ่มต้นขึ้นที่วังหน้า อีกจุดหนึ่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเน้นในเรื่อง

ของการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ได้มีการ  สืบทอดท่ารำหรือนาฏศิลป์จากเพลงหรือท่ารำ ในราช

สำนัก และในเรื่องของหลักสูตรได้วางหลักสูตรตามที่ได้เรียนกันมาจากราชสำนัก ทุกวิทยาลัยจะเรียนตามนี้ 

เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์หลาย

ท่านชอบมากกับคำว่าวิถีวังหน้า คือคิดกันมานานมากกว่าจะได้คำคำนี้ ครูฝ่ายวิชาสามัญก็มีความชื่นชอบกับ

คำว่าวิถีวังหน้า เป็นคำกล่าวที่มีความหมายและทำให้เกิดความภาคภูมิใจ แม้แต่เด็กที่อยู่ในต่างจังหวัด   หรือ

ในภูมิภาคเมื่อก่อนยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ทุกคนได้รู้ถึงวังหน้าได้ชัดเจน ดังนั้น จึงยังคงใช้คำว่าวิถีวังหน้า ส่วนใน

รายวิชาสามัญมี 1 รายวิชา ที่จะเรียนรายวิชานี้ รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ตั้งชื่อรายวิชาว่า “ภู

มิวัฒน์พัฒนศิลป์” และท่านได้เขียนคำอธิบายรายวิชาที่ลึกซึ่ง คือเรียนวิชานี้แล้วจะรักประเทศไทย จะรัก

รัตนโกสินทร์ และจะรักพระมหากษัตริย์ขึ้นอีกมากมาย จึงขออนุญาตใช้คำว่า “วิถีวังหน้า” ต่อไป 

สำหรับรายชื่อวิชาที่เสนอในวันนี้ เป็นเพียงรายชื่อวิชาเท่านั้น ส่วนคำอธิบายรายวิชา จะมี

ต่างหากอีกเล่มหนึ่ง ขอบเขตต่าง ๆ จะอยู่ในคำอธิบายรายวิชา 1 เล่ม คือ 1 หลักสูตร ในวิทยาลัยจะมี 2 เล่ม 

หลักสูตรดนตรี 1 เล่ม และหลักสูตรนาฏศิลป์ 1 เล่ม ถ้าดนตรีจะมี 3 วิชาเอก คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล  

และดนตรีพ้ืนบ้าน และการตั้งคณะกรรมการที่จะคอยนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำในการใช้หลักสูตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้ดำเนินการต่อไป 

ประธาน  ให้ความเห็นว่า ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน คำว่า “วิถีวังหน้า” ถ้าพูด

ให้ลึกลงไปคือว่ามันจะเป็นความขัดแย้ง หรือเป็นชนวนทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ แต่พอได้ฟังคำอธิบาย

เหตุที่ต้องใช้คำว่าวิถีวังหน้าจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พอจะรู้ได้ว่าเจตนาคืออะไร ต้องการแสดง

อะไร เพียงแต่ต้องการพูดถึงสถานที่ตรงนี้เท่านั้นเอง แต่บังเอิญว่าวังหน้ามีเรื่องของความขัดแย้ง ก็เลยอาจจะ
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ทำให้เป็นปัญหาต่อไปได้ แต่เมื่อเป็นปรัชญาของหลักสูตรก็คงไม่เป็นไร เราเอาความชัดเจนจาก 3 บรรทัดไม่ได้ 

ต้องนั่งฟังกันประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะรู้เรื่อง แต่ที่ซ่อนอยู่คือความเป็นมาและการพัฒนาทางด้านศิลปะที่

ก่อกำเนิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้มากกว่าอย่างอ่ืน ไม่ได้พูดในเชิงประวัติศาสตร์ แต่ พูดในเชิงประวัติของศิลปะ 

ถ้ามีอะไรก็ถือว่าได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้ว ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปรับแก้ตามข้อแนะนำของกรรมการสภา

สถาบัน 

 

มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง        พ.ศ. 2562) จำนวน 13 หลักสูตร และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2562) จำนวน 13 หลักสูตรตามที่เสนอ ของ

หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 13 แห่งได้แก่       (1) คณะศิลปศึกษา (2) 

วิทยาลัยนาฏศิลป (3) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (4) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (5) วิทยาลัย    นาฏ

ศิลปร้อยเอ็ด (6) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (7) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (8) วิทยาลัยนาฏ

ศิลปลพบุรี           (9) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (10) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (11) วิทยาลัย

นาฏศิลปจันทบุรี (12) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (13) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และให้

ปรับแก้ตามข้อแนะนำของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

เลิกประชุม  เวลา 15.15 น. 
      
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

      นายอำนวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช  

 - ข้อบังคับสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

 - ข้อบังคับสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
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