หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Bachelor of Education Program in Music Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
B.Ed. (Music Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
ดนตรีศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 173 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 )
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรั บ ปรุ งจากหลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2555 รหั ส หลั ก สู ต ร
25551471103097
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
วัน ที่ 29 เดือน ตุ ลาคม พ.ศ. 2558 ให ความเห็ น ชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่น กรองงานวิช าการ ในการประชุ มครั้งที่ 6/2559 วัน ที่ 22 เดื อน
เมษายน พ.ศ. 2559 ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วัน ที่ 1 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร และศึกษาศาสตร ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
8.1 ครูผูสอนดนตรีในสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐ และเอกชนในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
8.2 นักวิชาการศึกษา
8.3 นักวิชาการนันทนาการ
8.4 นักดนตรีหรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการทางดานดนตรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 173 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 173 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน
และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
173 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
137 หนวยกิต
1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
59 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
44 หนวยกิต
- วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา
37 หนวยกิต
- วิชาชีพครูเลือกเรียน ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
3 หนวยกิต
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หนวยกิต
2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอ ยกวา
78 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน (บังคับ)
24 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
39 หนวยกิต
(3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน
6 หนวยกิต
(4) วิชาเลือกเฉพาะดาน
9 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
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30
9
9

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

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

รหัสวิชา
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ(บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000112
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
2000113
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
2000114
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รหัสวิชา
2000115
2000116

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500115
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
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หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6

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

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4000125
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
4000126
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the
Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6

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

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
137 หนวยกิต
1 กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู ไมนอยกวา
59 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
44 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
37 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
1112102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
1112103
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
1113201
หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
1114704
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
1121205
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
1122301
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
1124501
การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
1131103
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
1142104
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Outcome Measurement and Evaluation
1143408
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
1151101
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
1152204
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
1153503
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
1154101
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
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รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504

รายวิชาเลือก
7 หนวยกิต
- เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational
Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
3(2-2-5)
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
Computer Software Package for Educational
Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence

17

(2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1102301
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
1102303
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession
(3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105801
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
1105802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

รหัสวิชา
2061101
2061301
2061302
2062419
2064901
2061701
2063901
2063902

2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน (บังคับ) จํานวน
จําแนกตามหมูวิชาดังนี้
ชื่อวิชา
พื้นฐานดนตรีไทย
Foundation of Thai Music
พื้นฐานดนตรีตะวันตก
Foundation of Western Music
การอานและขับรองโนตเบื้องตน
Introduction to Sight Singing and Dictation
ขับรองประสานเสียง 1
Chorus 1
การเสนอผลงานดนตรี
Principles of Music Presentation
คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
Foundation of Music Computer
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
English for Music 1
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
English for Music 2
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3

หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
1(90)
2(1-2-3)

12

หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
6(540)
6(540)

78
24

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2061102
2062211
2063101
2063103
2063416
2063417

รหัสวิชา
2061201
2061202
2062201
2062202
2063201
2063202
2064201

(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) จํานวน
รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีไทย) บังคับ
ชื่อวิชา
ดนตรีพื้นบานไทย
Thai Folk Music
หนาทับดนตรีไทย
Natap Performance
ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย
Theory and Analysis of Thai Music
การปรับวงดนตรีไทย
Thai Ensemble Arranging
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1
Practice of Western Music Foundation 1
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 2
Practice of Western Music Foundation 2

39
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หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

รายวิชาเฉพาะดานปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว
21 หนวยกิต
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 1
3(0-6-3)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
Thai Plucked Instrument 2
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 3
ปฏิบัติเครือ่ งดีดไทย 4
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 4
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 5
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 6
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 7
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รหัสวิชา
2061203
2061204
2062203
2062204
2063203
2063204
2064203

รหัสวิชา
2061205
2061206
2062205
2062206
2063205
2063206
2064205

2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
Thai Bowed Instrument 1
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
Thai Bowed Instrument 2
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
Thai Bowed Instrument 3
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
Thai Bowed Instrument 4
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
Thai Bowed Instrument 5
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
Thai Bowed Instrument 6
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7
Thai Bowed Instrument 7
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
Thai Melodic Percussion 1
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
Thai Melodic Percussion 2
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
Thai Melodic Percussion 3
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
Thai Melodic Percussion 4
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
Thai Melodic Percussion 5
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
Thai Melodic Percussion 6
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
Thai Melodic Percussion 7

20

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

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

รหัสวิชา
2061207
2061208
2062207
2062208
2063207
2063208
2064207

รหัสวิชา
2061209
2061210
2062209
2062210
2063209
2063210
2064209

4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
Thai Blown Instrument 1
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
Thai Blown Instrument 2
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
Thai Blown Instrument 3
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
Thai Blown Instrument 4
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
Thai Blown Instrument 5
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
Thai Blown Instrument 6
ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7
Thai Blown Instrument 7
5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย
ชื่อวิชา
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
Thai Traditional Music Singing 1
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
Thai Traditional Music Singing 2
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
Thai Traditional Music Singing 3
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
Thai Traditional Music Singing 4
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
Thai Traditional Music Singing 5
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
Thai Traditional Music Singing 6
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7
Thai Traditional Music Singing 7

21

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

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

รหัสวิชา
2061303
2062301
2063302
2063303
2063212
2063213

รายวิชาเฉพาะดาน(ดนตรีสากล) บังคับ

ชื่อวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
Western Music Theory 1
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
Western Music Theory 2
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี
Band Arranging
รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก
Form and Analysis of Western Music
ปฏิบตั ิพื้นฐานดนตรีไทย 1
Practice of Thai Music Foundation 1
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 2
Practice of Thai Music Foundation 2
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หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

รายวิชาเฉพาะดานปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว
21 หนวยกิต
6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2061401
ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
3(0-6-3)
Woodwind 1
2061402
ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
3(0-6-3)
Woodwind 2
2062401
ปฏิบัติเครื่องลมไม 3
3(0-6-3)
Woodwind 3
2062402
ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
3(0-6-3)
Woodwind 4
2063401
ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
3(0-6-3)
Woodwind 5
2063402
ปฏิบัติเครื่องลมไม 6
3(0-6-3)
Woodwind 6
2064401
ปฏิบัติเครื่องลมไม 7
3(0-6-3)
Woodwind 7

22

รหัสวิชา
2061403
2061404
2062403
2062404
2063403
2063404
2064403

รหัสวิชา
2061405
2061406
2062405
2062406
2063405
2063406
2064405

7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1
Brass 1
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
Brass 2
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3
Brass 3
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4
Brass 4
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5
Brass 5
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6
Brass 6
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7
Brass 7
8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
String 1
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
String 2
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
String 3
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
String 4
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
String 5
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
String 6
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7
String 7

23

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

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

รหัสวิชา
2061407
2061408
2062407
2062408
2063407
2063408
2064407

รหัสวิชา
2061409
2061410
2062409
2062410
2063409
2063410
2064409

9. กลุมปฏิบัติกีตาร
ชื่อวิชา
ปฏิบัติกีตาร 1
Guitar 1
ปฏิบัติกีตาร 2
Guitar 2
ปฏิบัติกีตาร 3
Guitar 3
ปฏิบัติกีตาร 4
Guitar 4
ปฏิบัติกีตาร 5
Guitar 5
ปฏิบัติกีตาร 6
Guitar 6
ปฏิบัติกีตาร 7
Guitar 7

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

10. กลุมปฏิบัติคียบอรด
ชื่อวิชา
ปฏิบัติคียบอรด 1
Keyboard 1
ปฏิบัติคียบอรด 2
Keyboard 2
ปฏิบัติคียบอรด 3
Keyboard 3
ปฏิบัติคียบอรด 4
Keyboard 4
ปฏิบัติคียบอรด 5
Keyboard 5
ปฏิบัติคียบอรด 6
Keyboard 6
ปฏิบัติคียบอรด 7
Keyboard 7

24

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

รหัสวิชา
2061413
2061414
2062413
2062414
2063413
2063414
2064413

รหัสวิชา
2063801
2063802

รหัสวิชา
2061103
2062101
2062102
2062105

11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ
ชื่อวิชา
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
Percussion 1
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
Percussion 2
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
Percussion 3
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
Percussion 4
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
Percussion 5
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
Percussion 6
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7
Percussion 7
(3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน

ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1
Music Teaching Methodology 1
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2
Music Teaching Methodology 2

(4) วิชาเลือกเฉพาะดาน
จําแนกตามหมูวิชาดังนี้
- ดานทฤษฎีดนตรี

ชื่อวิชา
การบันทึกโนตเพลงไทย
Thai Music Notation
ลักษณะและประเภทเพลงไทย
Thai Music Genre
ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
Thai Classical Musicians and Composers
ดนตรีอาเซียน
ASEAN Music

25

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

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9

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

รหัสวิชา
2062106
2062107
2062601
2063102
2063307
2063628
2064903

รหัสวิชา
2061213
2063211
2062415
2062420

รหัสวิชา
2063701
2064303
2064305

ชื่อวิชา
ดนตรีกับการพัฒนามนุษย
Music and Human Development
ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย
Ethnic and Contemporary Music
หลักการวงโยธวาทิต
Principles of Marching Band
การประพันธดนตรีไทย
Thai Classical Music Composition
การประพันธดนตรีสากล
Western Music Composition
การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี
Construction of Music Teaching Materials
สัมมนาดนตรีศึกษา
Seminar on Music Education
- ดานดนตรีปฏิบัติ

ชื่อวิชา
ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพื้นฐาน
Thai Traditional Music Singing
ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
Thai Dance Music
ปฏิบัติรวมวง
Ensemble
ขับรองประสานเสียง 2
Chorus 2
- ดานเทคโนโลยีดนตรี

ชื่อวิชา
การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
Computer Aided Music
การบันทึกเสียงดนตรี
Music Recording
การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร
Computerization in Music Productions

26

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ให เลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
โดยไม ซ้ํ า กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาชีพครู
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

หมายเหตุ
หมายเลข ตัวที่ 1-3 บงบอกหมวดหมูวิชา
110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว
116 หมายถึง การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง พลศึกษา
119 หมายถึง การประถมศึกษา
เลขตัวที่ 3 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0 หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน
3 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
4 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
7 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย
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8 หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา
9 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1-3
สาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้
110
111
112
113
114
115
206
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
วิช าการศึกษาที่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตองศึกษาในหลักสูตรประกอบด วย
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาหลักการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สาขาวิชาประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาดนตรี
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. ทฤษฎีดนตรีไทย
2. ปฏิบัติดนตรีไทย
3. ทฤษฎีดนตรีสากล
4. ปฏิบัติดนตรีสากล
5. ประวัติดนตรี
6. โยธวาทิต
7. เทคโนโลยีดนตรี
8. เตรียมฝกและฝกประสบการณวิชาชีพ
9. บูรณาการทางดนตรี
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รายวิชาที่ต องเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่ จะลงทะเบี ยนวิช าที่ ตองเรียนมากอน
จะต องผ านการเรีย นในรายวิช าที่ ร ะบุไวกอนเพื่ อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B,
C+, C, D+, D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

รหัสวิชา
1500133
1500134
1112101
2061101
2061301
2061302
206xxxx

วิชาดนตรีไทย
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พื้นฐานการศึกษา
พื้นฐานดนตรีไทย
พื้นฐานดนตรีตะวันตก
ทฤษฏีการอานและขับรองโนตเบื้องตน
รายวิชาปฏิบัติ 1
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู

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

วิชาชีพครู
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000112
2500114
1131103
1151101
2061701
2061303
206xxxx

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
ดนตรีพื้นบานไทย
รายวิชาปฏิบัติ 2
รวม
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รหัสวิชา
4000125
4000126
1500135
xxxxxxx
1121205
1142104
206xxxx

รหัสวิชา
2500115
2000113
1112102
1112103
1152204
2062211
206xxxx
206xxxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
รายวิชาปฏิบัติ 3
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
อาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
หนาทับดนตรีไทย
รายวิชาปฏิบัติ 4
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 1
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
2063901
1102301
1113201
1122301
2062419
2063416
206xxxx

รหัสวิชา
2063902
1143408
1153503
xxxxxxx
2063103
206xxxx
206xxxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
หลักวิชาชีพครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
การขับรองประสานเสียง 1
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1
รายวิชาปฏิบัติ 5
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
รายวิชาชีพครูเลือก
การปรับวงดนตรีไทย
รายวิชาปฏิบัติ 6
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2
รวม

32

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
1(90)

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
19 หนวยกิต

วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(..-..-..)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
19 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
1102303
1114704
1124501
2063801
2063101
2063417
206xxxx
xxxxxx

รหัสวิชา
1154101
xxxxxxx
2064901
2063802
206xxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1105801

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1
ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 2
รายวิชาปฏิบัติ 7
รายวิชาเลือกเสรี 1
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การศึกษาพิเศษ
รายวิชาชีพครูเลือก
การเสนอผลงานทางดนตรี
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3
รายวิชาเลือกเสรี 2
รวม

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

รหัสวิชา
1105802

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
วิชาเลือกเสรี

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

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี

น(ชั่วโมง)
6(540)

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอน

6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

น(ชั่วโมง)
6(540)
6 หนวยกิต

33

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอน

รหัสวิชา
1500133
1500134
1112101
2061101
2061301
2061302
206xxxx

รหัสวิชา
2000112
2500114
1131103
1151101
2061701
2061303
206xxxx

วิชาดนตรีสากล
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พื้นฐานการศึกษา
พื้นฐานดนตรีไทย
พื้นฐานดนตรีตะวันตก
ทฤษฏีการอานและขับรองโนตเบื้องตน
รายวิชาปฏิบัติ 1
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
ทฤษฏีดนตรีสากล 1
รายวิชาปฏิบัติ 2
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ

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

วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
4000125
4000126
1500135
xxxxxxx
1121205
1142104
206xxxx

รหัสวิชา
2500115
2000113
1112102
1112103
1152204
2062301
206xxxx
206xxxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
รายวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
รายวิชาปฏิบัติ 3
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
อาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
ทฤษฏีดนตรีสากล 2
รายวิชาปฏิบัติ 4
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 1
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
2063901
1102301
1113201
1122301
2062419
2063212
206xxxx

รหัสวิชา
2063902
1143408
1153503
xxxxxxx
2063303
206xxxx
206xxxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
หลักวิชาชีพครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
การขับรองประสานเสียง 1
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 1
รายวิชาปฏิบัติ 5
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
รายวิชาชีพครูเลือก
รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก
รายวิชาปฏิบัติ 6
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
1(90)

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
วิชาชีพครูบงั คับ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
19 หนวยกิต

วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(..-..-..)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
19 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
1102303
1114704
1124501
2063801
2063302
2063213
206xxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1154101
xxxxxxx
2064901
2063802
206xxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1105801

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรี
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 2
รายวิชาปฏิบัติ 7
รายวิชาเลือกเสรี 1
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การศึกษาพิเศษ
รายวิชาชีพครูเลือก
การเสนอผลงานทางดนตรี
วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2
รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3
รายวิชาเลือกเสรี 2
รวม

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

รหัสวิชา
1105802

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เลือกเสรี

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

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

น(ชั่วโมง)
6(540)

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอน

6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

น(ชั่วโมง)
6(540)
6 หนวยกิต
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หมวดวิชา
วิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอน

สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
- วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา
- วิชาชีพครูเลือกเรียน ไมนอยกวา
(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน (บังคับ)
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
(3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน
(4) กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

173
30
137
59
44
37
7
3
12
78
24
39
6
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค กร การสั มภาษณ การพู ดโตตอบทางโทรศัพ ท การนํ าเสนองาน การอานเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ กสื่ อสารระหวางหน วยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
ทั กษะการฟ งและพู ดภาษาจี น ในการทํ างาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพ ท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น และการใช ภ าษาญี่ ปุ น ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค ประโยค
พื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
15000141 สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
15000142 ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
15000143 สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and
communication strategies
15000144 ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชี วิต ประจําวัน การพู ดเกี่ยวกั บตั วเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
15000145 สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจและการพูดที่ มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่ วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ยว การเดิน ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ ยว กีฬ า การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น การใช ภ าษาลาวใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
15000146 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม าเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รูป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิต ประจําวัน การพูดเกี่ยวกั บตั วเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
15000147 สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ยว การเดิน ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ยว กี ฬา การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น การใชภ าษาพมาใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese
language in different situations and contexts, Burmese cultures and communication
strategies
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
15000148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชี วิต ประจําวัน การพู ดเกี่ยวกั บตั วเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
15000149 สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่ วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ยว การเดิน ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมือง
และการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แห งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ห รื ออาเซีย น กฎบั ตรอาเซีย น ประชาคมการเมืองและมั่น คงอาเซีย น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจา
อาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย
กับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล
การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมาย ในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่ อการดํ าเนิ น ชี วิ ตอย างมี ความสุ ข ทั กษะชี วิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500110 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พั ฒ นาตนเอง ชุ มชน ท องถิ่ น รูป แบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิ ตอาสาเพื่อพั ฒ นาตนเอง
ชุมชน ทองถิ่น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุ คคล กลุม องคกร หนวยงานที่ ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes
devoting to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณ ค าของสุน ทรีย ภาพดานทัศนศิล ป ดุริยางคศิล ป นาฏศิล ปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และการ
ใหบริการการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for
information use
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
25000119 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ความเป น มาของอาณาจัก รทวารวดี ลัก ษณะทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิด ของมนุษ ย การพั ฒ นาลักษณะการคิ ด และกระบวน
การคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process and
application of the knowledge in daily life
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน
ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for
exercising injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํ า ด านตารางคํ า นวณ ด า นการนํ า เสนอ ด า นการสื่ อ สารผ า นเครื อ ข า ย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข ายคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing
World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในป จจุบั น
ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด านพลั งงาน ภาวะโลกรอ น ด านทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for
oneself and family
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
ใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
(1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
จิต วิ ทยา สั งคม เศรษฐกิ จ ศาสนา และวัฒ นธรรม แผนการศึ กษาและพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษา
แห งชาติ การจั ดการศึ กษาที่ ต อบสนองความตองการท องถิ่ น โครงสรางการบริห ารสถานศึ กษา
แนวคิ ดและกลวิธีการจั ดการศึ กษาเพื่ อเสริมสรางการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น การวิเคราะหเกี่ย วกับ บริบ ท
แนวโนม และปญหาการศึกษาสูการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา
และพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใชภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการ
การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
1113201 หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้น ฐานเกี่ยวกั บ วิช าชีพครู บทบาทหน าที่ สภาพงานครู องค กรวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการ
เสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอย างตอเนื่ อง การเป นบุ คคลแห งการเรียนรู การจัดการ
ความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชา
ที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของ
ครูที่ดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู
หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะและเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม การเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึ กษาและการประกัน คุ ณ ภาพ การควบคุ มคุ ณ ภาพการตรวจสอบคุณ ภาพ การจัด การความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
ใช ใ นสถานศึ ก ษา สาระสํ า คั ญ และความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระบวนการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ ใหสอดคลองกับหลักสูตรและการใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการฝก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสํ า คัญ องค ป ระกอบ แนวคิ ด ของการสอน และหลักการจัดการ
เรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ
คิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู
การวั ดและประเมิ นผลตามจุ ดประสงค การเรี ยนรู การใช สื่ อและการจัดสิ่ งแวดล อมเพื่ อการเรี ยนรู
การพั ฒ นาศู น ย การเรี ย นรู ในสถานศึ กษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า แผน
การจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่
พึงประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหา
ในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการ
ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารและการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น แหล งการเรี ย นรู แ ละ
เครื อขายการเรี ย นรู หลั กการเลื อก การออกแบบ การผลิต การประยุกต ใช การประเมิน และ
การบํ า รุ ง รั ก ษาสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ การผลิ ต การใช และ
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปล
ความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการ
วัดและการประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
1143408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพื่อพั ฒ นาการเรียนรู การใชและผลิ ต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห
ข อมู ล การตี ความและการแปลผลขอ มูล การเขี ย นรายงานและการนําเสนอผลงานวิจั ย การนํ า
ผลการวิจัย ไปใชในการจัด การเรียนการสอน ฝกปฏิ บั ติการวิจัยเพื่อพั ฒ นาการเรีย นการสอนและ
พัฒนาผูเรียน
1151101 พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาต อการประกอบวิช าชีพ ครู แนวคิด ทฤษฎี จิต วิท ยาพั ฒ นาการ
ความหลากหลายของผู เรี ย น การเรีย นรู กระบวนการคิ ด และเชาวน ป ญ ญา การรั บ รู แรงจู งใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทาง
จิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู
และการสรางคุณภาพชีวิต
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการ
สอนและการพัฒนาผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับการเรียน
การสอน พัฒ นาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับ
การเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียน การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
1154101 การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาพิ เศษ รูป แบบการบริห ารการศึก ษาพิ เศษในประเทศไทย
การจํ า แนกประเภท ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาและการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เศษ
แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก การบูรณาการ การจัดการเรียนรู และจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม การจัดทํา
และการใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113701 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา
การคิ ด อย า งเป น ระบบ วั ฒ นธรรมองค ก ร การเชื่ อ มโยงการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา
มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษา
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสํ าคัญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิป ญ ญาชุ มชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลง
การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญา
ชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน
ทักษะการนํ าเสนอสาระการเรี ยนรู ทักษะการสรุป บทเรีย น ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสราง
บรรยากาศในชั้ นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรีย นรู ทั กษะการตั้ งคํ าถาม ทั กษะการเสริมแรง
ทักษะการใชกระดานและสื่อพื้นฐานประจําชั้นเรียน ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ทักษะ
การสรุ ป ใจความจากการฟ งการอธิ บ าย การขยายความ การสอนกลุ ม ใหญ การสอนกลุ ม ย อ ย
การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ
1123403 วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตางๆ
เพื่อการปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
1132102 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสรางการ
เลือก การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาเพื่อออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนา
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1132502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
ประเภทตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรือ
งานประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
1133503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการ
นํ าเสนอ วิ ธีการใช คอมพิ วเตอร มัล ติ มีเดี ยและโปรแกรมคอมพิ ว เตอรเพื่ อการนําเสนอ ปฏิ บัติการ
ออกแบบ สราง และนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอสําหรับการเรียนการ
สอนและการเผยแพร
1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตางๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
ก อ นนํ า ไปใช การตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบหลั งนํ าไปทดลองใช การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไป
ทดลองใช
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement
and Research
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิ วเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของ
มนุษย หลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสารในองคกร การประยุกตมนุษยสัมพันธ
เพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่
มีผลตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห
พฤติกรรมที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวและการให ก ารปรึ ก ษาวั ย รุ น ใน
สถานศึกษา การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว
ข. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา *
1(90)
Observation and Participation in School Practices
* วิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ภาระ
งานของครูผูสอน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดีและ
จิตวิญญาณความเปน ครูเพื่ อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพั นธอัน ดีระหวางผูเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
กิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพื่ อสนับ สนุ น การจัดการศึกษา การฝกเปน ผูช วยครูด านงานธุรการ
ชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการ
ปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู*
2(1-2-3)
Pre–practicum in Teaching Profession
* วิชาที่ตองเรียนมากอน
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดาน
ของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย
โดยเน นให ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณ จําลองและ
สถานการณจริง การออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ
การตัด สิ นผลการเรียน การสอบภาคปฏิ บั ติและการให คะแนน การใช และการผลิต สื่อ การวิจั ย
แกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงานวิชาการในสถานศึกษา

ค. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1*
6 (540)
Teaching Internship 1
* การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครู
และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึ กษาตลอดภาคเรี ย น การปฏิ บัติ การสอนในวิช าเอก การจัดการชั้น เรีย น การวัดและการ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
งานตางๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสู
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒ นธรรมองคกร การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
6 (540)
Teaching Internship 2
* วิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพั ฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก
การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒ นาผูเรียน การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาและ
แกปญ หาการเรีย นรูของผูเรี ยนโดยใชกระบวนการวิจัย ในชั้น เรียน การจัดกิจ กรรมการเรีย นรูโดย
คํานึ งถึ งความแตกต างระหวางบุ คคลเพื่ อสงเสริมการเรี ยนรูของผูเรี ยนเต็ มตามศั กยภาพ สามารถ
ประเมิน ปรับ ปรุง และศึ กษาวิจั ยเพื่ อพัฒ นาผูเรีย น การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา และปฏิบัตงิ านอื่นที่ไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณใน
รายวิชานั้นใหม
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ข. 2 กลุมวิชาเอก
(1) กลุมวิชาแกน (บังคับ)
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061101 พื้นฐานดนตรีไทย
3(3-0-6)
Foundation of Thai Music
เสียงและองคประกอบดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม
วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ ประเภทเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญ กับ
การอนุรักษสงเสริมเผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย
2061301 พื้นฐานดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
Foundation of Western Music
เสียงและระดับเสียงของมนุษยและเครื่องดนตรี องคประกอบทางดนตรี ศัพทสังคีต
ทั่ ว ไป ประเภทของวงดนตรี บทเพลง แนวคิ ด ในการถ ายทอดผลงานและพั ฒ นาการของดนตรี
ตะวันตก บทเพลง และวรรณคดีดนตรีในยุคตางๆ
2061302 การอานและขับรองโนตเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Sight Singing and Dictation
การอาน การขับรอง การเคาะจังหวะ และการเขียนโนตเบื้องตน บันไดเสียงเมเจอร
และไมเนอร ขั้นคูเสียง ตรัยแอด การรองโนตแบบทันควัน (Sight singing) การจดบันทึกโนตจากการ
ฟง ชนิดเมเจอร ไมเนอร ดิมินิชท และออกเมนเทด
2062419 ขับรองประสานเสียง 1
3(0-6-3)
Chorus 1
การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนตหรือฟกซ โด (Fixed Do) และการ
ย ายเสี ย งโด หรือ มู ฟ เอเบิ ล โด (Movable Do) การฝ กการออกเสี ย ง การหายใจ การควบคุ มลม
หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตามหลัก การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงทั้ง
สระและวรรณยุกต สรีระทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2-3
แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง
2064901 การเสนอผลงานดนตรี
3(2-2-5)
Principles of Music Presentation
หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ การนําเสนอแผนการจัดการแสดงและ
ประเมินผลโครงการ การติดตามแผนรายสัปดาห การจัดการแสดงวงดนตรี
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of Music Computer
ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรดนตรี สวนประกอบหลัก ระบบปฏิบัติการ และ
การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
3(2-2-5)
English for Music 1
การฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน และ การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับการศึกษาดนตรี และศัพททางดนตรี
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
3(2-2-5)
English for Music 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
ใชทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาดนตรี ทักษะภาษาอังกฤษ
พื้นฐานในการนําเสนองานทางดนตรี ศัพทดนตรีไทยและตะวันตก ทักษะการฟง การพูด การอาน
และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตรี
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีไทย) บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061102 ดนตรีพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music
ดนตรีพื้นบานและเพลงพื้นบานในภูมิภาคของไทย ประวัติความเปนมาของวงดนตรี
และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาที่และโอกาสที่ใช คุณคา
และความสําคัญของดนตรีพื้น บานที่ มีตอสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีพื้น บานกับ ดนตรีไทย
แบบแผน สถานภาพดนตรีพื้นบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอดดนตรีพื้นบาน
2062211 หนาทับดนตรีไทย
3(2-2-5)
Natap Performance
หลักการทฤษฏี การปฏิบัติหนาทับดนตรีไทยดวยโทนรํามะนา กลองแขก และกลอง
สองหนาเบื้องตน การฝกหนาทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรง
เย็น เพลงชา และเพลงเร็ว
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย
3(3-0-6)
Theory and Analysis of Thai Music
ทฤษฏีดนตรีไทย และการวิเคราะหทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ ของเพลง
และบทบาทหนาที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรี
2063103 การปรับวงดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Ensemble Arranging
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทการปรั บ วงดนตรี ไทย การเลื อ กบทเพลง
การฝกซอม และการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
2063416 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1
3(0-6-3)
Practice of Western Music Foundation 1
ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องลมไมกับกลุมเครื่องลมทองเหลืองให
สามารถ เปาบันไดเสียงได
2063417 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 2
3(0-6-3)
Practice of Western Music Foundation 2
ระบบนิ้วและปฏิบั ติการเครื่องดนตรี เปยโน กีตาร เบส ในกลุมริธึมใหส ามารถเล น
บัน ไดเสียงได และกลองชุด กลองคองก า กลองบองโก ในกลุ มเครื่องกระทบให ส ามารถตี จังหวะ
สโลว โซล โบเรโร บีกิน และ ชา ชา ชา
รายวิชาเอกปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบตั ิเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 1
การปฏิ บั ติเครื่องดี ดไทย และการบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ มาตรฐานดนตรีไทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 11
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10 เพลง
2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับที่ 8
2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดี ด ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 9 ถึงลําดับเพลงที่ 22
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 11
2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10 เพลง
2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับที่ 8
2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งสี ไ ทยและบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 9 ถึงลําดับเพลงที่ 22
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3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลงและขัน้ ที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 11
2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10 เพลง
2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 2
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งตี ไ ทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 3 ถึงลําดับเพลงที่ 22
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลงและขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 11
2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 6 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062207ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10 เพลง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 3
2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งเป า ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 4 ถึงลําดับเพลงที่ 22
5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 1
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 4
ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 6
ไมนอยกวา 4 เพลง
2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 7
ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 7
ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่ 15
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 8
ไมนอยกวา 10 เพลง
2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 9
ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับที่ 4
2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม ขั บ ร อ งขั้ น ที่ 9
ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 5 ถึงลําดับเพลงที่ 22
รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีสากล) บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061303 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Western Music Theory 1
คอร ด (chord) และการพลิ ก กลั บ ของคอร ด การเคลื่ อ นที่ ข องคอร ด จุ ด พั ก เพลง
(Cadence) การเขียนเสียงประสาน 4 แนว โนตนอกประสาน (non harmonic tone) และการฝก
โสตประสาท
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Western Music Theory 2
การเขียนประสาน 4 แนวขั้นสูง การยายบั นไดเสียง (modulation) คอรดโดมินัน ท
ลําดับที่ 2 (secondary dominant chord) คอรดนิอาโพลิตัน (neapolitan chord) คอรดคูหกออก
เมนเทด (augmented sixth chord)และการฝกโสตประสาท
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี
3(3-0-6)
Band Arranging
การเรียบเรียงดนตรีใหมในรูปแบบแจสและ ปอปปูลา การใชคอรดจากบัน ไดเสียง
รวมทั้ งคอรดแทน ลั กษณะโน ตที่ ใช ในการประพัน ธ รวมทั้งการยายเสียง (transposition) การใช
คอรดชุด (chord pattern) การใชแนวดําเนินคอรด (chord progression) รวมทั้งแนวทางดําเนิน
เบส (Bass line) เทคนิคการเขียนดนตรีประกอบ การเขียนประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ
5 แนว
2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
Form and Analysis of Western Music
ความหมาย รูปแบบ และวิธีการวิเคราะหดนตรี โครงสรางจากองคประกอบทางดนตรี
โมทีพ (motive) วลีและประโยคเพลง จุดพัก (cadence) ธีม และเวริเอชั่น (theme and variable)
ทวิบท (binary form) ตรีบท (ternary form) รอนโด (rondo form) และโซนาตา (sonata form)
2063212 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 1
3(0-6-3)
Practice of Thai Music Foundation 1
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องเปาเบื้องตน ระเบียบวิธีการบรรเลง
ขั้นพื้นฐาน และบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง
2063213 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 2
3(0-6-3)
Practice of Thai Music Foundation 2
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด เครื่องสี และการขับรองเบื้องตน ระเบียบ
วิธีการบรรเลงขั้นพื้นฐาน และบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง
รายวิชาเอกปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว
6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
3(0-6-3)
Woodwind 1
การตั้ งเสี ย ง สํ า เนี ย ง การอ า นโน ต การบรรเลง การปฏิ บั ติ บั น ไดเสี ย ง อาร เปโจ
(arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale)
และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง
เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
3(0-6-3)
Woodwind 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3
3(0-6-3)
Woodwind 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
3(0-6-3)
Woodwind 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
3(0-6-3)
Woodwind 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
การปฏิบัติบัน ไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale)
อยางน อย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิคและ
ศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6
3(0-6-3)
Woodwind 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบฮาร
โมนิ ก (harmonic minor scale) และบั น ไดเสี ย งไมเนอร แ บบเมโลดิ ก (melodic minor scale)
อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 7
3(0-6-3)
Woodwind 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบฮาร
โมนิ ก (harmonic minor scale) และบั น ไดเสี ย งไมเนอร แ บบเมโลดิ ก (melodic minor scale)
อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
7. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1
3(0-6-3)
Brass 1
การตั้ ง เสี ย ง สํ า เนี ย ง การอ า นโน ต การบรรเลง การปฏิ บั ติ บั น ไดเสี ย ง อาร เปโจ
(arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale)
และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง
เทคนิคและศิลปะ การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
3(0-6-3)
Brass 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3
3(0-6-3)
Brass 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4
3(0-6-3)
Brass 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิ ล ปะการเป า การถายทอดอารมณ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5
3(0-6-3)
Brass 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale)
อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2063404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6
3(0-6-3)
Brass 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale)
อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2064403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7
3(0-6-3)
Brass 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6
การปฏิบัติบัน ไดเสีย ง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale)
อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
3(0-6-3)
String 1
การตั้งเสียง สําเนียง การใชคันชักและการวางนิ้ว การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิ
กระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียง A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด
แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิ
หรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิ ดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงต อ
สาธารณชน
2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
3(0-6-3)
String 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียง A เมเจอร D เมเจอร G
เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคา
โต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบ
เครื่องดนตรี ชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
3(0-6-3)
String 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché)
และ ซตั คคาโต (staccato) การเล น โน ตสามพยางค การฝกไลบั น ไดเสีย ง ฮารโมนิ กไมเนอร กั บ
อารเปโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชารป เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิ
หรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงต อ
สาธารณชน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
3(0-6-3)
String 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché)
และ ซตั คคาโต (staccato) การเล น โน ตสามพยางค การฝกไลบั น ไดเสีย ง ฮารโมนิ กไมเนอร กั บ
อาร เปโจ (arpeggio) ทั้ ง 7 ชาร ป 2 ช ว งคู แ ปด เทคนิ ค การรั ว นิ้ ว การบรรเลงบทเพลงระดั บ 2
ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และ
การแสดงตอสาธารณชน
2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
3(0-6-3)
String 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché)
และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิก
ไมเนอร กั บ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ ง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิ คการรัวนิ้ ว การบรรเลงบทเพลง
ระดับ 3 ของสมาคมซูซูกิห รือสมาคมอื่ น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิ ดอื่น การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
3(0-6-3)
String 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การเลน
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การฝกไลบันไดเสียง
ฮารโมนิกไมเนอร กับ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชารป 7 แฟล็ต 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง
ระดับ 4 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7
3(0-6-3)
String 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การเลน
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การเลื่อนโพซิชั่น
การฝกไลบัน ไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรกับ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ ง 7 ชารป 7 แฟล็ต 2 ชวงคูแปด
การบรรเลงบทเพลงระดับ 4 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชรโต
และโซนาตา การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีช นิ ดอื่น การถายทอดอารมณ และ การแสดงต อ
สาธารณชน
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9. กลุมปฏิบัติกีตาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061407 ปฏิบัติกีตาร 1
3(0-6-3)
Guitar 1
การบรรเลงโดยใช ไ ดนามิ ก ระดั บ พื้ นฐาน หลั ก วิ ธี ก ารใช น้ิ ว เกา (picking)
การไล บั น ไดเสี ย ง C, F และ G แบบเมเจอร (major scale) 2 ช ว งคู แ ปด การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับเบื้องตน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2061408 ปฏิบัติกีตาร 2
3(0-6-3)
Guitar 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061407 ปฏิบัติกีตาร 1
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันได
เสียงแบบเนเชอรัล ไมเนอร (natural minor scale) และฮารโมนิกไมเนอร (natural minor scale)
2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับเบื้องตน การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2062407 ปฏิบัติกีตาร 3
3(0-6-3)
Guitar 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061408 ปฏิบัติกีตาร 2
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน หลักวิธีการใชนิ้วเกา picking การไลบันไดเสียง
แบบเมโลดิ ก ไมเนอร (melodic minor scale) 2 ชว งคู แ ปดทุ กบั น ไดเสี ย ง การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับกลาง การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2062408 ปฏิบัติกีตาร
3(0-6-3)
Guitar 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062407 ปฏิบัติกีตาร 3
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง
แบบบลูส (blues scale) 2 ชวงคูแปดทุกบันไดเสียง การบรรเลงบทเพลงบลูส (blues) ระดับพื้นฐาน
การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2063407 ปฏิบัตกิ ีตาร 5
3(0-6-3)
Guitar 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062408 ปฏิบัติกีตาร 4
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง
และ โมดตางๆ การใชเอฟเฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คกิ้งแทร็คประกอบการดน
ทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063408 ปฏิบัติกีตาร 6
3(0-6-3)
Guitar 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063407 ปฏิบัติกีตาร 5
การปฏิบัตโิ ดยใชไดนามิกระดับตางๆ หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง
และโมดตางๆ การใชเอฟเฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คกิ้งแทร็คประกอบการดน
ทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2064407 ปฏิบัติกีตาร 7
3(0-6-3)
Guitar 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063408 ปฏิบตั ิกีตาร 6
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกทุกระดับ หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง
และ โมดต างๆ การใช เอฟเฟกต สํ า หรับ กีต ารไฟฟ า การบรรเลงบทเพลงแบ็ ค กิ้งแทร็ค ประกอบ
การ ดนทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
10. กลุมปฏิบัติคียบอรด
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1
3(0-6-3)
Keyboard 1
การบรรเลงโดยใช ไดนามิ กระดับ พื้น ฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไล บั น ไดเสี ย ง
C เมเจอร (major scale) ชนิ ด คอนทารี่ 2 ช ว งคู แ ปด และชนิ ดพาราเรล (parallel) บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร กับ อารเปโจ (arpeggio) 1 ชวงคู แปด อยางนอย 2 ชารป 2 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลง
ระดั บ เบื้ อ งต น เที ย บระดั บ ก อ นเกรด 1 ของสถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ Associated
board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีช นิดอื่ น การถ ายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2
3(0-6-3)
Keyboard 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) ชนิ ด พาราเรล (parallel) กั บ อาร เ ปโจ (arpeggio) 2 ช ว งคู แ ปด ทั้ ง 7 ชาร ป
7 แฟล็ ต การบรรเลงบทเพลงเที ย บระดั บ เกรด 1 ของสถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ
Associated board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด อื่ น
การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
57

57
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3
3(0-6-3)
Keyboard 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2
การปฏิ บั ติ โดย ใช ไดนามิกระดับ พื้น ฐาน การเลน โน ตสามพยางค การไลบั น ไดเสีย ง
ฮารโมนิก ไมเนอร (harmonic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 3 ชวงคูแปด กับ อารเปโจ
(arpeggio) ทางชารปทั้งหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 2 ของสถาบั นดนตรี
Trinity Guildhall ห รื อ Associated board of the Royal School of Music ก า ร บ ร ร เล ง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
57

57

58

2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4
3(0-6-3)
Keyboard 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3
การปฏิบัติโดย ใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตที่มากกวา 3 พยางค การเลนโนต
ลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร (harmonic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel)
3 ชวงคูแปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ตทั้งหมด 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับ
เกรด 3 ของสถาบั นดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of
Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
57

57

2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5
3(0-6-3)
Keyboard 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4
การปฏิ บั ติ โ ดย ใช ไ ดนามิ ก ระดั บ กลาง การยื ด จั ง หวะ การเล น โน ต ลั ก จั ง หวะ
การไลบันไดเสียง เมโลดิก ไมเนอร (melodic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 4 ชวงคูแปด
กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปทั้ งหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับ เกรด 4 ของ
สถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of Music การ
บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
57

57

2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6
3(0-6-3)
Keyboard 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5
การปฏิ บั ติ โ ดย ใช ไ ดนามิ ก ระดั บ กลาง การยื ด จั ง หวะ การเล น โน ต ลั ก จั ง หวะ
การไลบันไดเสียง เมโลดิก ไมเนอร (melodic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 4 ชวงคูแปด
กั บ อาร เ ปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ ต ทั้ ง หมด 7 แฟล็ ต การบรรเลงบทเพลงเที ย บระดั บ เกรด 5
ของสถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ Associated board of the Royal School of Music
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
57

57

76

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2064409 ปฏิบัติคียบอรด 7
3(0-6-3)
Keyboard 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063410 ปฏิบัติคยี บอรด 6
การปฏิบัติโดย ใชไดนามิกระดับสูง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันได
เสียง โครมาติก (chromatic scale) 4 ชวงคูแปด ทุกคียเริ่มตน การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด
6 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of Music
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
3(0-6-3)
Percussion 1
การปฏิบัติโนตเบื้องตน แพทเทิรนร็อค เบื้องตน การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสต
ประสาท การเนนเสียง ที่กลองสแนร การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตชั้นเดียว
และเขบ็ ต สองชั้ น การบรรเลงประกอบเครื่อ งดนตรีช นิ ด อื่ น การถ ายทอดอารมณ การแสดงต อ
สาธารณชน
2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
3(0-6-3)
Percussion 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
การปฏิ บั ติโน ตสามพยางค โน ตหกพยางค โนตเขบ็ ตสามชั้น อัตราจังหวะหกแปด
จั ง หวะ ชั ฟ เฟ ล (shuffle) เบื้ อ งต น โน ต สามพยางค ด ว ยเขบ็ ต สองชั้ น โน ต สามพยางค ด ว ย
ซิงเกิล สโตรก (single stroke) โน ตสามพยางคดวย ดับ เบิล สโตรก (double stroke) การบรรเลง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
3(0-6-3)
Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
การปฏิบั ติโน ตสามพยางคด วยเขบ็ ตชั้น เดียว การเลน โนตเขบ็ ตสองชั้น ดวยมือขวา
กับไฮแฮท (hi-hat) การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนต
เขบ็ ต สองชั้ น พร อ มกั บ การเหยี ย บไฮแฮท การเล น จั งหวะดิ ส โก (disco) ในระดั บ เบื้ อ งต น และ
ระดั บยาก การใชโนตเขบ็ ตสองชั้น ในการเป ด ปด ไฮแฮท การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิ ดอื่ น
การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
3(0-6-3)
Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองชั้นระหวางกลองสแนรกับไฮแฮท การใชโนตเขบ็ตสามชั้นใน
จังหวะสง การใชแสกับกลองสแนร (brush snare) การรัวกลองสแนร การดับเบิลสโตรกกับโนตเขบ็ต
สามชั้น การใชพาราดิดเดิล (paradiddle) ในจังหวะสง (drum fills) การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก
การเล น ซิ งเกิ ล สโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีช นิดอื่ น การถายทอด
อารมณ การแสดงตอสาธารณชน
2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
3(0-6-3)
Percussion 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
การปฏิบัติการใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน (single paradiddle groove
patterns) ดั บ เบิ ล พาราดิ ด เดิ ล โกรฟ แพทเทิ ร น (double paradiddle groove patterns)
พาราดิ ดเดิ ล แพทเทิ ร น (paradiddle patterns) ในจังหวะส ง เทคนิ คเฟรม (frame technique)
เทคนิ ค แดร็ ก (drag technique) การใช ไ ลเนอร แพทเทิ ร น (linear patterns) สร า งจั ง หวะ
การใช ไลเนอร แ พทเทิ ร น ในจั ง หวะส ง จั ง หวะบู ก าโล โกรฟ (boogaloo groove) การบรรเลง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
3(0-6-3)
Percussion 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
การปฏิ บั ติ จั ง หวะบลู แพทเทิ ร น (Blue patterns)ในอั ต ราจั ง หวะสิ บ สองแปด
จั งหวะชิ ก าโกบลู แ พทเทิ ร น (chicago blue patterns) ในอั ต ราจั งหวะระดั บ ปานกลาง จั งหวะ
ชัฟ เฟ ล (shuffle) และชั ฟ เฟ ล แบ ง (shuffle in two) ในอั ต ราจั งหวะเร็ ว จั งหวะเซคกั น ไลเนอร
(second linear) จั ง ห วะฮิ ป ฮอป (hip -hop) และแจ ส สวิ ง (jazz swing) จั ง ห วะแจ ส ฟ งก
(jazz funk) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7
3(0-6-3)
Percussion 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
การปฏิ บั ติ จั ง หวะแจ ส สะวิ ง แพทเทิ ร น (jazz swing patterns) จั ง หวะนานิ ง โก
(naningo) จังหวะอัพโฟรฟงซ (afro funk) จังหวะอัพโฟรคิวบัน แพทเทิรน (afro cuban patterns)
จังหวะไบรอัน (brain) จังหวะบอสซา โนวา (bossa nova) จังหวะแซมบา (Samba) จังหวะซองโก
(songo) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
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(3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1
3(2-2-5)
Music Teaching Methodology 1
เนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรดนตรี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบ และ
จัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี ปฏิบัติการใชสื่อการสอนดนตรี การวัด และ
ประเมินผลผูเรียนดนตรี
2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2
3(2-2-5)
Music Teaching Methodology 2
เทคนิควิธีการสอนดนตรีตามหลักการของดาลโครซ ออรฟ โคดาย และมอนเตสซอรี
รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีท่ีเนนมิติสัมพันธของกลุมผูเรียนหลายวัยกับองคประกอบทางดนตรีใน
เรื่องระดับเสียง จังหวะ เสียงประสาน และรูปทรงดนตรี
(4) วิชาเลือกเฉพาะดาน
จําแนกตามหมูวิชาดังนี้
- ดานทฤษฎีดนตรี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย
3(3-0-6)
Thai Music Notation
ความสํ าคั ญและประโยชน การบั นทึ กโน ตเพลงไทย ลั กษณะของโน ตที่ ใช บั นทึ กเพลงไทย
การฝกโสตประสาท การฝกอานโนตและบันทึกโนตแตละประเภท
2062101 ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3(3-0-6)
Thai Music Genre
ลักษณะโครงสรางเพลงไทย ประเภทเพลงโหมโรง ประเภทเพลงหนาพาทย ประเภท
เพลงเรื่อง ประเภทเพลงเถา ประเภทเพลงลูกลอลูกขัด ประเภทเพลงลา ประเภทเพลงหางเครื่อง
ประเภทเพลงภาษา ประเภทเพลงพิธีการ ประเภทเพลงประกอบการแสดง และทํานองลูกหมด
2062102 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
3(3-0-6)
Thai Classical Musicians and Composers
ชีวประวัติ และผลงานดานดนตรีของนักประพันธเพลงไทย ที่ไดรับการยกยองในแตละ
ยุคสมัย
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062105 ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Music
ดนตรีของประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดนตรีของประเทศไทย พมา ลาว
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร แบบแผนของ
การบรรเลง บทเพลง เครื่องดนตรี วงดนตรี ระบบเสียง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2062106 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
Music and Human Development
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย ด ว ยการเรี ย นรู ผ า นผลงานทางดนตรี ความคิ ด
สรางสรรคทางดนตรีกับพัฒนาการทางอารมณ สังคม แนวคิดในการถายทอดผลงานดนตรี
2062107 ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย
3(3-0-6)
Ethnic and Contemporary Music
ลักษณะดนตรีชาติพันธุ คุณลักษณะและรูปแบบดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก เกี่ยวกับ
เครื่องดนตรี บทเพลง ระบบเสียง และ ดนตรีรวมสมัย
2062601 หลักการวงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Principles of Marching Band
การจั ด วงนั่ ง บรรเลง วงดนตรี ส นาม หน า ที่ ข องเครื่ อ งดนตรี ท่ี ใช ในวงโยธวาทิ ต
การวางแผน การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลง การใชไม
คทา และไมบาตอง การควบคุมวงดนตรี
2063102 การประพันธดนตรีไทย
3(3-0-6)
Thai Classical Music Composition
แนวทางการประพั น ธ ทํ านองเพลงไทย การตัดทอนและยืด ขยายบทเพลงเพื่ อเป น
พื้นฐานในการประพันธเพลงเถา และการประพันธเพลงทางเปลี่ยนโดยสรางทํานองเพลงใหแตกตาง
ไปจากเดิมที่ประพันธไวแลว
2063307

การประพันธดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music Composition
การประพันธดนตรีในอัตราจังหวะ 2, 3 และ 4 รูปแบบการประพันธดนตรีสําหรับเด็ก
ดนตรี แ นวป อ ปปู ล า เพลงไทยสมั ย นิ ย ม ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการประพั น ธ ด นตรี รวมถึ ง
จรรยาบรรณในการประพันธเพลง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063628 การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี
3(2-2-5)
Construction of Music Teaching Materials
ประเภทและองคประกอบของสื่อ ที่มีความสัมพันธกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี การสํารวจสื่อประเภทตาง ๆ วิธีซอม การสราง และการใชสื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี ที่สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของทองถิ่นและความเจริญของเทคโนโลยี
คุณสมบัติและคุณภาพของสื่อ เกณฑมาตรฐานของสื่อในการสอนวิชาดนตรีศึกษาในแตละระดับ และ
วิธีประเมินผลการใชสื่อ
2064903 สัมมนาดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Music Education
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัด
สั มมนา การเรี ยนรู ในการกํ า หนดหั ว ข อ สั ม มนาให ส อดคล อ งกั บ วิ ช าชี พ ดนตรี แ ละบริ บ ทสั ง คม
การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมในวิชาชีพดนตรีศึกษา
- ดานดนตรีปฏิบัติ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061213 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพื้นฐาน
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing
การขั บ ร อ งเพลงไทยอย า งถู ก ต อ ง ระบบการหายใจ การเปล ง เสี ย ง ระดั บ เสี ย ง
การเอื้ อน การสอดแทรกอารมณ ในการขับ รอง จังหวะ ลีล า การแบ งวรรคตอน อั กขระ ท าทาง
มารยาทในการขับรอง การตอเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว
2062415 ปฏิบัติรวมวง
3(0-6-3)
Ensemble
การบรรเลงรวมวง ความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของ
เครื่องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ความถูกตองของเสียง และอารมณเพลง
2062420 ขับรองประสานเสียง 2
3(0-6-3)
Chorus 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน 2062419 ขับรองประสานเสียง 1
การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนตหรือฟกซ โด (fix do) และการยาย
เสียงโดหรือ มูฟเอเบิล โด (movable bo) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลมหายใจ
และการออกเสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตามหลัก การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงทั้งสระและ
วรรณยุกต สรีระทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
3-4 แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063211 ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
3(0-6-3)
Thai Dance Music
การปฏิบัติเพลงประเภทเพลงระบํา รํา ฟอน ดวยเครื่องดนตรีตามความถนัด และการ
ขับรองประเภทเพลงระบํา รํา ฟอน
- ดานเทคโนโลยีดนตรี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
3(2-2-5)
Computer Aided Music
ใชโปรแกรมดนตรีเพื่อเขียนโนตเพลง ฝกการเขียนโนตสําหรับการบรรเลงดวยเครื่อง
ดนตรี ชิ้ น เดี ย ว โน ต สํ า หรั บ วงขั บ ร อ งประสานเสี ย ง และโน ต สํ าหรับ วงดนตรีแบบตาง ๆ การใช
โปรแกรมปรับเสียงดังเบาของเครื่องดนตรี และการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัล
2064303 การบันทึกเสียงดนตรี
3(2-2-5)
Music Recording
ใชโปรแกรมดนตรีเพื่อการบันทึกเสียง ฝกกระบวนการผลิตผลงานในรูปแบบของสื่อ
โสตทั ศ น และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การบั น ทึ ก เสี ย งในสตู ดิ โ อ โครงสร า งและการออกแบบห อ ง
บั น ทึ ก เสี ย ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการบั น ทึ ก เสี ย ง การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ การวางและเชื่ อ มระบบ และ
การบํารุงรักษา
2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computerization in Music Productions
ฝกปฏิบัติกระบวนการผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรในรูปแบบ
ของสือ่ โสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส การแตงเพลง การบันทึกเสียง และภาพดวยรูปแบบตาง ๆ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

82

