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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
:
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Music Education)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทางวิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) พ.ศ. 2562 ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร
เพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู/อาจารย์ ในสังกัดของรัฐบาล
8.2 ครู/อาจารย์ ในสังกัดขององค์กรเอกชน
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี
8.4 ศิลปิน นักแสดง นักประพันธ์ นักธุรกิจดนตรี โรงเรียนดนตรี
8.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ สถานบันเทิง
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกาหนดเงื่ อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่
แตกต่างจากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายสมบัติ ไวยรัช

ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
37702001XXXXX
อาจารย์

2

นายจักริน จันทนภุมมะ

11017000XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวกมลาลักษณ์ นวมสาลี

11499000XXXXX

อาจารย์

4

นายสมชาย สอาดนัก

37601006XXXXX

อาจารย์

5

นายภาสกร ภู่ประภา

31015002XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศล.ม. (ดนตรี)
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2547
2554
2549
2552
2549
2546
2536
2556
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่ งที่เป็ น สมาชิก ของอาเซี ย นซึ่งเป็ น ภูมิภ าคที่มี การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็ น
ตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียน
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้าทางสังคม (2) ทาให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตาม ข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
แล้ ว (3) ให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ป ระเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพั ฒ นาและช่วยให้
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบาย
การเงิน และเศรษฐกิจ มหภาค ตลาดการเงิน และตลาดทุ น การประกั น ภั ยและภาษี อากร การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยทั่วไปว่าการพัฒ นาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามวัต ถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยต้องพัฒ นาบุ คคลผู้เป็ น สมาชิกของสังคมให้ มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒ นา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและ
เพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตกจึงต้องเน้น
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง๓เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความ
หลากหลายบนพื้ น ฐานของเอกลั ก ษณ์ แ ละความแตกต่ างการพั ฒ นาและประสานความร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะทาให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ างยั่ งยื น และเสริ ม สร้า งอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของอาเซี ย น โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
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ร่วมมือด้าน การปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้อ
อาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยื นของ
สิ่ งแวดล้ อ ม และ การจั ด การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งถู ก ต้ อ ง และ (4) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจระหว่ า ง
ประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้ง การรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็น
รากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
จะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการยกระดั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปั จ จุ บั น นโยบายของรั ฐ บาล เน้ น การปฏิ รูป ครู ยกฐานะให้ เป็ น วิช าชีพ ชั้น สู งอย่างแท้ จ ริง
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้
การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึ กษาและฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพั ฒ นาครูในด้าน
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในด้านหลั กสูตรและการเรียนการสอนให้ ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนาประเทศไทยไปสู่
การเป็ น ประชาคมอาเซีย นอย่ างสมบู ร ณ์ โดยสร้างความพร้ อมและความเข้ม แข็งทางด้านการศึกษา
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกการพัฒ นาหลั กสูตรจะมุ่งเน้นผลิ ตครูในมิติใหม่ที่ เน้ น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็น บัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้ เป็นครู
ดีค รู เก่ งมี ความรู้ แ ละใฝ่ รู้ มี ทั ก ษะความเชี่ย วชาญและประสบการณ์ วิช าชี พ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิช าชี พ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีป ระสิทธิภ าพมีคุณ ภาพตรงตามมาตรฐานวิช าชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่ อมั่นศรัทธาในคุณ ภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เด็ก และเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครู โ ดยเน้ น การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ขั้ น พื้ น ฐาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมส านึ ก ในความเป็ น ไทยมี ค วามรัก และผู ก พั น ต่ อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริ ม สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจในคุ ณ ค่ าความส านึ ก และความภู มิ ใจ ในวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
12.2.4 เสริ ม สร้างความเข้ม แข็งของวิช าชีพ ครูผ ลิ ตและพั ฒ นาครูบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปิ ดสอนโดย คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา และกลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้ส อนและนั กศึกษาในการพิ จารณาข้อกาหนดรายวิช าการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การดาเนินการ
13.3.2 มี ค ณะกรรมการประจ าหลั กสู ต ร ท าหน้ าที่ กากั บ ดู แล โดยประสานงานกั บ ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต ครูดนตรี ศึกษาที่มีคุณ ภาพสูงมีความรู้คู่คุณ ธรรม มีทักษะด้านดนตรี สามารถบู รณาการ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒ นาครู ให้เป็นคนดี
มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ปี พุ ท ธศัก ราช 2562 ประเทศไทยก้าวเข้ าสู่ ความเป็ น สากลอย่ างสมบู รณ์ สถาบั น อุ ด มศึ กษา
ซึ่งเป็ น สถาบั น หลั กที่ ท าหน้ าที่ ผ ลิ ต ครู จึงมี ความส าคั ญ อย่างยิ่งต่ อการพั ฒ นาการศึกษาของประเทศ
รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สิ่ งที่ จ ะต้ องประสบอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ได้ คื อ ภาวะการแข่งขัน การท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น
การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒ นาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้
กาลังจะเกิดขึ้น อย่างฉับ พลั น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญ หาของนักเรียนไทย คือ ขาดความ
เข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้น ฐานในการทางานด้านการใช้ภ าษาและการคิดขั้นสู ง (สานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 48)
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะกั บ การพั ฒ นานวัต กรรมที่ ส อดรั บ กั บ การศึ ก ษายุ ค 4.0 และ
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตร
แบบโมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรีย นเป็น
ส าคั ญ (วิชั ย วงษ์ ใหญ่ , 2554) บู ร ณาการข้ ามสาขาวิช า เน้ น แก่ น ความรู้ที่ ส าคั ญ แนวคิ ด หลั ก เน้ น
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556;
Wangner, 2012) รวมถึงพัฒ นาทักษะที่จาเป็นสาหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวั ตกรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึง
เหมาะกับการศึกษายุค 4.0
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสาคัญยิ่งโดยเฉพาะครูด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพราะครูมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
นอกจากการพัฒนาทักษะด้านวิชาการแล้ว การพัฒนาผู้เรียนในด้านสุนทรียศาสตร์ก็ถือเป็นส่วนสาคัญใน
การช่วยส่ งเสริมให้ นั กเรียนมีทักษะทางอารมณ์ที่ดี แต่ก่อนที่จะพัฒ นาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้อง
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พัฒ นาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสีย ก่อน เพื่อให้ เยาวชนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ที่ดีมีคุ ณ ภาพและมีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่งของ
ครู ก็ คื อ การปลู ก ฝั ง ความรู้ ค วามคิ ด และจิ ต ใจแก่ เยาวชนเพื่ อ ให้ เติ บ โตขึ้ น เป็ น พลเมื อ งที่ ดี และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของประเทศชาติ ในกาลข้ างหน้ าผู้ เป็ น ครูจึ งจั ด ได้ ว่ าเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทอย่ างส าคั ญ ใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี ทั ก ษะในด้ า นดนตรี ศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจั ดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
ดนตรี ศึ ก ษา เป็ น ครู ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ส มรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ส าหรั บ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ
1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และ
บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระศิลปศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดนตรี
1.3.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นในอนาคต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. และคุรุสภา
กาหนด

กลยุทธ์
1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
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2. แผนปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ดนตรีศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

สม่าเสมอ
1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่าเสมอ

1) รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
2) แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยน
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 1) สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 1) ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
เรียนการสอนและบริการ
การสอนให้ทางานบริการแก่องค์กร บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ ภายนอก
หลักสูตร
และเจตคติที่ทนั สมัยและ
2) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. แผนพัฒนาสถานที่และ
1) สนับสนุนให้คณะ และสาขา
1) ปริมาณของอุปกรณ์ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้มี จัดหาอุปกรณ์ และหนังสือที่ใช้ใน หนังสือ โปรแกรมทางดนตรี และ
ความทันสมัยต่อการ
การค้นคว้าที่ทันสมัย
สื่อการสอนที่มีความทันสมัย
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
2) จัดหาโปรแกรมทางดนตรีที่มี
และเพียงพอต่อความต้องการ
ความทันสมัยเหมาะสมกับกร
ของผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงของโลก

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสำเร็จกำรศึกษำ
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภำคกำรศึกษำปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง
2.2.2 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
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2.2.3 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
ศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกาหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียน วิชาปรับพื้นฐาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562
2563
2564
2565
2566
60
60
60
60
60
0
60
60
60
60
0
0
60
60
60
0
0
0
60
60
60
120
180
240
240
0
0
0
60
60

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกาหนดจานวนนักศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษา/
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
36,000
72,000
108,000
144,000
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
2,356,000 2,473,000 2,590,000 2,719,000
รวมรายรับ
3,592,000 4,945,000 6,298,000 7,663,000

2566
4,800,000
144,000
2,854,000
7,798,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดเงิน
2562
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
2,356,000
ค่าตอบแทน
100,000
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าวัสดุ
150,000
รวม(ก)
2,886,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
100,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
100,000
รวม (ก) + (ข)
2,986,000
จานวนนักศึกษา
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2,473,000
100,000
150,000
200,000
2,923,000

2,590,000
150,000
200,000
250,000
3,190,000

2,719,000
150,000
300,000
250,000
3,419,000

2,854,000
150,000
300,000
250,000
3,554,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
3,023,000 3,340,000 3,569,000
120
180
240
19,788 บาท / คน / ปี

150,000
150,000
3,704,000
240
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนวปฏิบัติการ
กาหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบัน ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า
2.1.1) วิชาชีพครู
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอก บังคับ
2.2.1) วิชาเอก เลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต

30
12
3
3
12
97
37
22
15
60
40
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
2220510
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220520
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
2220530
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หมายเหตุ
1) กลุ่ มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้ นักศึกษาเลื อกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิช า ให้ เลื อ กกลุ่ ม วิช าภาษา และ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้ มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่ ว ยกิต ชั่ วโมงบรรยายและชั่ วโมงปฏิ บัติห ลั กสู ตรหมวดวิช าศึ กษาทั่ว ไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต

รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
3310810

รหัสวิชา
2221210
2310020

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
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รหัสวิชา
2310030
2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
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รหัสวิชา
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู
37 หน่วยกิต
1.1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1011103
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
1063402
ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
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รหัสวิชา
1052503
1022203
1022204
1033305
1023305
1043406

1043407

1004901

รหัสวิชา
1001803
1002804
1003805
1004806
1004807

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers in 21st century
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and
Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and
Learning
คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report
1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
15 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
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รหัสวิชา
2031101
2031102
2031103
2031201
2031607
2031330
2032330
2032401
2032402
2032501
2032601
2032602
2032701
2033601

2) กลุ่มวิชาเอก
60
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1.1) วิชาเอกบังคับ จานวน
40
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีดนตรีไทย
1(1-0-2)
Theory of Thai Music
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
1(1-0-2)
Theory of Western Music
การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
2(1-2-3)
Solfege and Dictation
ประวัติดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
1(1-0-2)
History of Thai Music and Western Music
ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Music Practice for Teacher
การซ่อมและการบารุงรักษาเครื่องดนตรี
2(1-2-3)
Repair and Maintenance of Instruments
การขับร้อง
2(1-2-3)
Singing Performance
ทักษะการรวมวงดนตรี
1(0-2-1)
Skill of Ensemble
การจัดการวงดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
2(1-2-3)
Thai Classical Ensemble Management for Music Teacher
ดนตรีโลก
2(1-2-3)
World Music
หลักการสอนดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Music Education Pedagogy
การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Teacher Preparation of Music Education
ภาษาอังกฤษสาหรับครูดนตรี
3(2-2-5)
English for Music Teacher
กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Strategy of Music Education
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รหัสวิชา
2033701
2033801
2033901
2033902
2033903

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
Productions of Computerized Music
อาศรมดนตรีศึกษา
1(0-2-1)
Pedagogy in Specific Flied
การวิจัยทางดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Research of Music Education
สัมมนาทางดนตรีศึกษา
2(1-2-3)
Seminar of Music Education
การนาเสนอผลงานทางดนตรี
3(2-2-5)
Music Recital

2.2.1.2) วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน
20
หน่วยกิต
ก) กลุ่มดนตรีไทย จานวน
20
หน่วยกิต
1) วิชาทฤษฏี จานวน
8
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2031601
การสอนจังหวะในดนตรีไทย
2(1-2-3)
Technical Teaching of Thai Music Rhythm
2031602
การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
2(1-2-3)
Technical Teaching of History and Theory in Thai Music
2033101
การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย
2(1-2-3)
Technical Teaching of Analysis and Composition in Thai Music
2032603
การสอนรวมวงดนตรีไทย
2(1-2-3)
Technical Teaching of Thai Music Ensemble
2) วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน
เครื่องดีด
2031301
2031302

ทักษะเครื่องดีดไทย 1
Thai Plucked String Skill 1
ทักษะเครื่องดีดไทย 2
Thai Plucked String Skill 2

10

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
2032301
2032302
2033301
เครื่องสี
2031303
2031304

2032303
2032304
2033303
เครื่องตี
2031305
2031306
2032305
2032306
2033305

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 3
2(1-2-3)
Thai Plucked String Skill 3
ทักษะเครื่องดีดไทย 4
2(1-2-3)
Thai Plucked String Skill 4
ทักษะเครื่องดีดไทย 5
2(1-2-3)
Thai Plucked String Skill 5
ทักษะเครื่องสีไทย 1
Thai Bowed String Skill 1
ทักษะเครื่องสีไทย 2
Thai Bowed String Skill 2

2(1-2-3)

ทักษะเครื่องสีไทย 3
Thai Bowed String Skill 3
ทักษะเครื่องสีไทย 4
Thai Bowed String Skill 4
ทักษะเครื่องสีไทย 5
Thai Bowed String Skill 5

2(1-2-3)

ทักษะเครื่องตีไทย 1
Piphat Skill 1
ทักษะเครื่องตีไทย 2
Piphat Skill 2
ทักษะเครื่องตีไทย 3
Piphat Skill 3
ทักษะเครื่องตีไทย 4
Piphat Skill 4
ทักษะเครื่องตีไทย 5
Piphat Skill 5

2(1-2-3)

2(1-2-3)

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
เครื่องเป่า
2031307
2031308
2032307
2032308
2033307

ชื่อวิชา
ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
Thai Wind Skill 1
ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
Thai Wind Skill 2
ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
Thai Wind Skill 3
ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
Thai Wind Skill 4
ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
Thai Wind Skill 5

ขับร้องเพลงไทย
2031309
ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
Thai Singing Skill 1
2031310
ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
Thai Singing Skill 2
2032309
ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
Thai Singing Skill 3
2032310
ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
Thai Singing Skill 4
2033309
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5
Thai Singing Skill 5
ขิมไทย
2031311
ทักษะขิมไทย 1
Khim Skill 1
2031312
ทักษะขิมไทย 2
Khim Skill 2
2032311
ทักษะขิมไทย 3
Khim Skill 3
2032312
ทักษะขิมไทย 4
Khim Skill 4

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
2033311

ชื่อวิชา
ทักษะขิมไทย 5
Khim Skill 5

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)

3) วิชาเลือกเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มดนตรีไทย ให้เลือกเรียนจานวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2031605
การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2(1-2-3)
Teaching of Gong Wong Yai Skill
2031606
การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2(1-2-3)
Teaching of Keyboard Skill
2033330
ดนตรีร่วมสมัย
2(1-2-3)
Contemporary Music
2033331
เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี
2(1-2-3)
Music Skill Enhancement
2033332
การปฏิบัติเพลงเดี่ยว
2(1-2-3)
Thai Classical Solo Song Performance
ข) กลุ่มดนตรีตะวันตก จานวน
20
หน่วยกิต
1) วิชาทฤษฏี จานวน
8
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2031603
การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
2(1-2-3)
Teaching of Western Music Theory 1
2033602
การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
2(1-2-3)
Teaching of Western Music Theory 2
2031604
การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
Teaching of Western Music History
2032604
การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
Western Music Ensemble Pedagogy
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2) วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน
10 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีตาร์
2031313
ทักษะกีตาร์ 1
2(1-2-3)
Guitar Skill 1
2031314
ทักษะกีตาร์ 2
2(1-2-3)
Guitar Skill 2
2032313
ทักษะกีตาร์ 3
2(1-2-3)
Guitar Skill 3
2032314
ทักษะกีตาร์ 4
2(1-2-3)
Guitar Skill 4
2033313
ทักษะกีตาร์ 5
2(1-2-3)
Guitar Skill 5
คีย์บอร์ด
2031315
ทักษะคีย์บอร์ด 1
2(1-2-3)
Keyboard Skill 1
2031316
ทักษะคีย์บอร์ด 2
2(1-2-3)
Keyboard Skill 2
2032315
ทักษะคีย์บอร์ด 3
2(1-2-3)
Keyboard Skill 3
2032316
ทักษะคีย์บอร์ด 4
2(1-2-3)
Keyboard Skill 4
2033315
ทักษะคีย์บอร์ด 5
2(1-2-3)
Keyboard Skill 5
เครื่องสายตะวันตก
2031317
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1
2(1-2-3)
String Skill 1
2031318
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2
2(1-2-3)
String Skill 2
2032317
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3
2(1-2-3)
String Skill 3
2032318
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4
2(1-2-3)
String Skill 4

26
รหัสวิชา
2033317

ชื่อวิชา
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5
String Skill 5

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)

ทักษะเครื่องกระทบ 1
Percussion Practice 1
2031320
ทักษะเครื่องกระทบ 2
Percussion Practice 2
2032319
ทักษะเครื่องกระทบ 3
Percussion Practice 3
2032320
ทักษะเครื่องกระทบ 4
Percussion Practice 4
2033319
ทักษะเครื่องกระทบ 5
Percussion Practice 5
เครื่องลมทองเหลือง
2031321
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
Brass Skill 1
2031322
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
Brass Skill 2
2032321
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
Brass Skill 3
2032322
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
Brass Skill 4
2033321
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
Brass Skill 5
เครื่องลมไม้
2031323
ทักษะเครื่องลมไม้ 1
Wood Wind Skill 1
2031324
ทักษะเครื่องลมไม้ 2
Wood Wind Skill 2
2032323
ทักษะเครื่องลมไม้ 3
Wood Wind Skill 3

2(1-2-3)

เครื่องกระทบ
2031319

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

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
2032324

ชื่อวิชา
ทักษะเครื่องลมไม้ 4
Wood Wind Skill 4
ทักษะเครื่องลมไม้ 5
Wood Wind Skill 5

2033323
ขับร้องสากล
2031325
2031326
2032325
2032326
2033325

รหัสวิชา
2031605
2031606
2033333
2033335
2033336
2033337

ทักษะขับร้อง 1
Voice Skill 1
ทักษะขับร้อง 2
Voice Skill 2
ทักษะขับร้อง 3
Voice Skill 3
ทักษะขับร้อง 4
Voice Skill 4
ทักษะขับร้อง 5
Voice Skill 5

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

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

3) วิชาเลือกเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มดนตรีตะวันตก ให้เลือกเรียนจานวน 2 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2(1-2-3)
Teaching of Gong Wong Yai Skill
การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2(1-2-3)
Teaching of Keyboard Skill
โสตทักษะ
2(1-2-3)
Aural Skills
ขับร้องประสานเสียง
2(1-2-3)
Chorus
หลักการวงโยธวาทิต
2(1-2-3)
Principles of Military Band
การอานวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Conducting
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลื อกเรีย นรายวิช าใด ๆ ในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับ
รายวิช าที่ เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เป็ น รายวิช า ที่ ก าหนดให้ เรีย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ภาคผนวก ค)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2220200
.................
.................

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

3
3

1
1

2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1011103

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

2

1

2

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

2031101
2031102
2031201
2031103
2031607

ทฤษฎีดนตรีไทย
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ประวัตดิ นตรีไทยและดนตรีตะวันตก
การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา

1
1
1
2
3

2
2
2
1
2

0
0
0
2
2

1
1
1
3
5

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะดนตรี)

2

1

2

3

18

13

12

29

ชื่อวิชา

รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา
2220201
.................
.................
1063402
1052503
1001803

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

3
3
3
2

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
3

2

1

2

3

1

0

90

0

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

29

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
สาหรับกลุ่มดนตรีไทย

2031330

การซ่อมและการบารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี

2

1

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
3

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะดนตรี)

2

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

22

9

18

36

ชื่อวิชา

2031601
2031603
2031602
2031604

การสอนจังหวะในดนตรีไทย
สาหรับกลุ่มดนตรีตะวันตก
การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
สาหรับกลุ่มดนตรีไทย
การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
สาหรับกลุ่มดนตรีตะวันตก
การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

รหัสวิชา
2220202
.................
.................
1022204

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ในศตวรรษ 21
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2032601 หลักการสอนดนตรีศึกษา
2032330 การขับร้อง
2032401 ทักษะการรวมวงดนตรี
................. กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะดนตรี)
................. (วิชาเลือกเพิ่มเติม 1 วิชา)
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

3
3
3
2

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
3

1
3
2
1
2
2
22

0
2
1
0
1
1
9

90
2
2
2
2
2
18

0
5
3
1
3
3
36

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

30
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

3
3
2

1
1
1

2
2
2

3

1

2

6

2

1

2

3

2032702
2032501

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทอล
เพื่อการศึกษา
การจัดการวงดนตรีสาหรับครู
ดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูดนตรี
ดนตรีโลก

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
3

3
2

2
1

2
2

5
3

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะดนตรี)

2

1

2

3

2

1

2

3

22

10

18

38

รหัสวิชา
2220203
.................
1022203
1033305
2032402

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
สาหรับกลุ่มดนตรีไทย
สาหรับกลุ่มดนตรีตะวันตก

ชื่อวิชา

2032603
2032604

การสอนรวมวงดนตรีไทย
การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 28

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1023305
1043406

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ

3

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

2

1

2

3

2032602

การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

2033801

อาศรมดนตรีศึกษา

1

0

2

1

2033701

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วย
คอมพิวเตอร์

2

1

2

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะดนตรี)

2

1

2

3

2
2
2
19

1
1
1
10

2
2
2
18

3
3
3
29

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

เลือกเสรี

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

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 28

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1043407

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
1004901 คุรุนิพนธ์
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
2033601 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2033901 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
(วิชาเอกบังคับ)
2033902 สัมมนาทางดนตรีศึกษา
2033903 การนาเสนอผลงานทางดนตรี
2033101 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เพลงไทย
(วิชาเอกเลือก)
2033602 การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

1
1
3
3
2
3

0
0
2
2
1
2

2
90
2
2
2
2

1
0
5
5
3
5

2

1

2

3

18

10

14

27

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540

หน่วยกิต ทฤษฎี
6

0

540

0

6

0

540

0

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540

หมายเหตุ รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

หน่วยกิต ทฤษฎี
6

0

540

0

6

0

540

0
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล*
นายสมบัติ ไวยรัช

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน
37702001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

อาจารย์

ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

11017000XXXXX

อาจารย์

11499000XXXXX

อาจารย์

4

นายจักริน
จันทนภุมมะ
นางสาวกมลาลักษณ์
นวมสาลี
นายสมชาย สอาดนัก

37601006XXXXX

อาจารย์

5

นายภาสกร ภู่ประภา

31015002XXXXX

อาจารย์

3

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ศล.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ.
ที่จบ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562

2563

2564

2565

30

30

25

25

27

27

24

24

30

30

25

25

30

30

25

25

30

30

25

25

2559
2547
2554
2549
2552
2549
2546
2536
2556
2549
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายสมชาย สอาดนัก
2
3
4
5

นายสมบัติ ไวยรัช
นายจักริน
จันทนภุมมะ
นางสาวกมลาลักษณ์
นวมสาลี
นายภาสกร ภู่ประภา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2546
2536
2559

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

อาจารย์

ศล.ม. (ดนตรี)
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)

อาจารย์
อาจารย์

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

25

25

30

30

25

25

2547
2554
2549

27

27

24

24

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552
2549

30

30

25

25

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยพายัพ

2556
2549

30

30

25

25

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง)
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3.2.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายปราชญา สายสุข
2
3

นางสาวจิระนันท์ โตสิน
นายปกป้อง ขาประเสริฐ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์)
ศศ.ม. (ดุรยิ างคศิลป์ไทย)
ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย)
ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
ศศ.ม. (ดุรยิ างค์ไทย)
ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์ไทย)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561
2555
2552
2559
2550
2560
2558

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

25

25

30

30

25

25

30

30

25

25
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ได้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระ
เนื้อหาสาคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กาหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อย
กว่า 1 ปี ให้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ 50 ของรายวิช าโดยมีการสอนร่ว มกับผู้ส อนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3) ผู้ ส อนที่รั บ ผิ ด ชอบรายวิช าจะต้ องมี ผ ลงานทางวิช าการที่เกี่ยวข้องกับ รายวิช าที่ ส อนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตารา หนังสือ
งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 4 ปีย้อนหลัง
4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ/หรื อ อาชี ว ศึ ก ษาจะต้ อ งมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4
บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสั งเกต การบริ ห ารในสถานศึ ก ษา และการทดลองสอนในชั้ น เรีย น และมี การปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม
เทคนิ ค และยุ ท ธวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ในวิ ช าเฉพาะหรื อ วิ ช าเอกได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็น
ผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้
ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจั ดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล การเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสานึก
ในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
1
2
2
2
3
2
4
1
4
2

รายวิชา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
3
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
4
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
4
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ
หรือ เป็ น ส่วนที่ เกิ ดขึ้ น จากการบู รณาการกั บ การเรี ยนการสอนรายวิช าต่ างๆ ซึ่ ง อาจเป็ น กิ จกรรม /
โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ
4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ
4.4.11 กิจกรรมอื่นๆที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่
เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและมีกระบวนการในการสังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ชัดเจน ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู)
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
รหัส
ชื่อรายวิชา
ช่วงเวลาที่เรียน
2033901
การวิจัยทางดนตรีศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
รหัส
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
2033901
การวิจัยทางดนตรีศึกษา
3
5.5 การเตรียมการ
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา และด้านดนตรีศึกษา ซึ่งมีการจัดทาโครงการวิจัยเบื้องต้น และ
การทาการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทาวิจัยชั้นเรียน มีการกาหนด
ชั่วโมงการให้คาปรึกษา และตัวอย่างานวิจัยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากความก้ าวหน้ าในการท าโครงงาน หรือวิจั ย ที่ บั นทึ ก ในสมุ ดให้ ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และ
นาเสนอโดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จิตสานึกในความเป็นครู
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและ
เน้นปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาของ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2) มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมกั บ - ฝึ ก ความมี วิ นั ย ในการแต่ ง กาย มี ม ารยาททางกาย และวาจาที่
ความเป็นครู
เหมาะสม โดยกาหนดเป็นระเบียบของสาขาวิชาดนตรีศึกษา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
3) มีจิตอาสา
- จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะ
ผู้นาและความเสียสละ
4) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู - บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
และทักษะชีวิตและสื่อสารได้
- จั ดกิ จ กรรมการเรียนรู้ให้ ผู้ เรียนได้ฝึ ก จัดกิ จกรรมทั้งภายใน และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการนาเสนอทั้งการพูดการสอนควบคู่กับการใช้
สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
5) เป็นผู้แสวงหาความรู้อย่าง
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้จากสื่อ
สม่าเสมอ มีความสามารถ
สิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
ทางด้านวิชา และการสอนดนตรี สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
- ส่ งเสริ ม ด้านการบู รณาการองค์ ความรู้ น าความรู้ที่ ได้รับ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ น อกห้ อ งเรีย นในรูป แบบการสอน การจั ด กิ จ กรรมให้
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์
ของตน และสามารถคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่าง
รู้เท่าทัน
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.)ของ 5 ด้านมีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตน และ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรู ป แบบ โดยเน้ นหลั กทางทฤษฎี และการปฏิ บัติ เพื่ อให้ เกิดองค์
ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
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6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์
ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์
สังเคราะห์ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ กษากล้ าแสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแห่ งสิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
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5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและ
สามารถทดลองทาได้
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการก าหนดปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้ น คว้า องค์ ค วามรู้จ ากแหล่ งข้ อ มู ล ต่ างๆโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
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7) กิจ กรรมการสอนผ่ านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์



















































2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน



















































2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม



















































2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต



















































3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร



















































หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



















































2310020 เพชรบุ รีศึกษาเพื่อการประกอบการ



















































2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน



















































2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง



















































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย



















































3211110 การผลิตสือ่ ดิจทิ ลั และการรู้เท่าทันสือ่



















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



















































3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่



















































3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม



















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



















































3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ



















































1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ



















































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน



















































4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ



















































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

4430120 การคิดและการตัดสินใจ



















































4520110 การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ



















































4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ



















































4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ



















































5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน



















































6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน



















































6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



















































6840110 จิตสานึกและวินัยจราจร



















































7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต



















































7003120 ทักษะการคิด



















































8710010 ชีวิตและสุขภาพ



















































หมายเหตุ สำหรับผูส้ อนรำยวิชำใดๆ จำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยต้องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านวิชาเฉพาะด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิ ด แก้ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ สั ง คม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
5) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)
7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง
(Authentic Approach)
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2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
7) วัด และประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ น ครู จิต วิทยาส าหรับ ครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ (PLC) และ มี ค วามรู้ในการ
ประยุกต์ใช้
2) ผู้ เรี ย นความรอบรู้ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาวิช าชีพ ทางด้าน ศิ ล ปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขา
และบูรณาการ ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
นวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัย
และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา การเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ างนวั ต กรรม
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
สาขาวิชาดนตรี
(1) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
(2) ทฤษฎีดนตรี
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(3) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(3.1) ดนตรีในยุคต่าง ๆ
(3.2) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
(4) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
(5) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
(6) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
(7) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
(8) ทักษะดนตรี
(8.1) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(8.2) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(8.3) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
(9) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
(10) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
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8) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning )
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสาคัญของความรู้
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิ ด ค้ น หา วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒ นาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
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5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
6) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development)
8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-Directed Learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัด และประเมิน จากผลการวิเคราะห์ แบบวิภ าษวิธีเกี่ย วกับ ประเด็ น วิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปี ตลอด
หลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นที ม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2.4.2 กลยุท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ด้า นทั กษะความสัม พั น ธ์ ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
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2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
3) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4) การให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า งไตร่ ต รอง
(Reflective thinking)
5) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสน เทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติ ด ตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น ส าคัญ ด้านการศึ กษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทาอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
4) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจ กรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริห ารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่ งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การ
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จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒ นา ด้วย
ความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับ บิดามารดา ผู้ ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่ น ทั ก ษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่ว มมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การเรีย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated
learning: WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การเรีย นรู้โดยบู รณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)
7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมความเป็น ครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร

57

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

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

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
1063402 ปรัชญาการศึกษา
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1004901 คุรุนิพนธ์
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

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

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2.2.1 วิชาเอก
2.2.1.1) วิชาเอกบังคับ
2031101 ทฤษฎีดนตรีไทย
2031102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2031103 การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
2031201 ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
2031607 ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
2031330 การซ่อมและการบารุงรักษาเครื่องดนตรี
2032330 การขับร้อง
2032401 ทักษะการรวมวงดนตรี
2032402 การจัดการวงดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
2032501 ดนตรีโลก

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2032601 หลักการสอนดนตรีศึกษา
2032602 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
2032701 ภาษาอังกฤษสาหรับครูดนตรี
2033601 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
2033701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2033801 อาศรมดนตรีศึกษา
2033901 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
2033902 สัมมนาทางดนตรีศึกษา
2033903 การนาเสนอผลงานทางดนตรี
2.2.1.2) วิชาเอกเลือก
ก) กลุ่มดนตรีไทย
2031601 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
2031602 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2033101 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย
2032603 การสอนรวมวงดนตรีไทย
วิชาทักษะเครื่องมือเอก (ดนตรีไทย)
2031301 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
2031302 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
2032301 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
2032302 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
2033301 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
2031303 ทักษะเครื่องสีไทย 1
2031304 ทักษะเครื่องสีไทย 2
2032303 ทักษะเครื่องสีไทย 3
2032304 ทักษะเครื่องสีไทย 4
2033303 ทักษะเครื่องสีไทย 5
2031305 ทักษะเครื่องตีไทย 1

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2031306 ทักษะเครื่องตีไทย 2
2032305 ทักษะเครื่องตีไทย 3
2032306 ทักษะเครื่องตีไทย 4
2033305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
2031307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
2031308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
2032307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
2032308 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
2033307 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
2031309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
2031310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
2032309 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2032310 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
2033309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5
2031311 ทักษะขิมไทย 1
2031312 ทักษะขิมไทย 2
2032311 ทักษะขิมไทย 3
2032312 ทักษะขิมไทย 4
2033311 ทักษะขิมไทย 5
วิชาเลือกเพิ่มเติม (กลุ่มดนตรีไทย)
2031603 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2031604 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2033330 ดนตรีร่วมสมัย
2033331 เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี
2033332 การปฏิบัตเิ พลงเดีย่ ว

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
































































































































































































































































































































































































































































































































































































64

มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

ข) กลุ่มดนตรีตะวันตก
2031603 การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
2033602 การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
2031604 การสอนประวัตดิ นตรีตะวันตก
2032604 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
วิชาทักษะเครื่องมือเอก (ดนตรีตะวันตก)
2031313 ทักษะกีตาร์ 1
2031314 ทักษะกีตาร์ 2
2032313 ทักษะกีตาร์ 3
2032314 ทักษะกีตาร์ 4
2033313 ทักษะกีตาร์ 5
2031315 ทักษะคีย์บอร์ด 1
2031316 ทักษะคีย์บอร์ด 2

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
















































































































































































































































































































































































































































































































































65

มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2032315 ทักษะคีย์บอร์ด 3
2032316 ทักษะคีย์บอร์ด 4
2033315 ทักษะคีย์บอร์ด 5
2031317 ทักษะเครื่องสายสากล 1
2031318 ทักษะเครื่องสายสากล 2
2032317 ทักษะเครื่องสายสากล 3
2032318 ทักษะเครื่องสายสากล 4
2033317 ทักษะเครื่องสายสากล 5
2031319 ทักษะเครื่องกระทบ 1
2031320 ทักษะเครื่องกระทบ 2
2032319 ทักษะเครื่องกระทบ 3

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
















































































































































































































































































































































































































































































































































66
มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2032320 ทักษะเครื่องกระทบ 4
2033319 ทักษะเครื่องกระทบ 5
2031321 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
2031322 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
2032321 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
2032322 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
2033321 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
2031323 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
2031324 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
2032323 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
2032324 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
2033323 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
2031325 ทักษะขับร้องสากล 1
2031326 ทักษะขับร้องสากล 2
2032325 ทักษะขับร้องสากล 3

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































67

มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

2032326 ทักษะขับร้องสากล 4
2033325 ทักษะขับร้องสากล 5
วิชาเลือกเพิ่มเติม (กลุ่มดนตรีตะวันตก)
2031603 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2031604 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2033333 โสตทักษะ
2033335 ขับร้องประสานเสียง
2033336 หลักการวงโยธวาทิต
2033337 การอานวยเพลงเบื้องต้น

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
































































































































































































































































































































































































หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้ น ตอนและวิธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการด าเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) และเกณฑ์ ม าตราฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมินผล
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาค
นอกเวลาปกติ

3.2 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
1.2 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครู กั บ อาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่ า นการท าวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ ต นสอน สนั บ สนุ น ด้ านการศึ ก ษาต่ อ
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารั บการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจั ดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่ งเสริ ม หรื อ สร้ างโอกาสให้ อ าจารย์ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ด้ านการจั ด
การเรีย นการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิ ตผลงานทางวิช าการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการให้คาปรึกษาแนะแนว
2.2.2 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการทาผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่ว มการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิ ช าการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2.2.4 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผ ลิ ต และการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการในรู ป แบบต่ า ง ๆ ใน
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
2.บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6
ด้านคือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้นทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
จากการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) นั้น สามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
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4) มี ค วามกล้ าหาญและแสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถวิ นิ จ ฉั ย จั ด การและคิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทั ดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยมของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญ หา ส่ งเสริมและพัฒ นาผู้เรียน หลั กสู ตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจั ยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการ ข้าม
ศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
สาขาวิชาดนตรี
(1) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
(2) ทฤษฎีดนตรี
(3) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(3.1) ดนตรีในยุคต่าง ๆ
(3.2) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
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(4) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
(5) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
(6) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
(7) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
(8) ทักษะดนตรี
(8.1) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(8.2) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(8.3) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
(9) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
(10) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ าทั น กั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิ ด ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิ ด ค้ น หา วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิ จฉัยแก้ปั ญ หาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ท างานเป็ น ที ม เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับ ผิ ด ชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้ เรียน ต่อ ผู้ ร่ว มงาน และต่อส่ ว นรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
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3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึ กการปฏิ บั ติ ให้ ท าได้ คิ ดเป็ น ท าเป็ น โดยบู รณาการการท างานกับ การเรียนรู้และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2.3 การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการทางานหรือประกอบ
อาชีพดังนี้ได้
1) ครูสอนวิชาดนตรีศึกษาในทุกสังกัด
2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
กาหนดให้นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือ
โครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่
เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการสอบวัดแวว
ความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา และ
ความมุ่งมั่นในการศึกษา
การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดนตรี
ศึกษา สาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิบัติพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
นาไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันกาหนดตารางวัน เวลาในการให้คาปรึกษาและมีการกากับดูแลให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562) กาหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้สถาบันการศึกษา
กาหนดกิจกรรมเสริ มความเป็ นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหาร
จั ด การให้ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนในรายวิช าต่ าง ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้า งคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครูแ ละ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู
(2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
(3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
(4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
(5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
(6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
(7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
(8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
(9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(10) กิจกรรมทางวิชาการ
(11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
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2) กาหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีระบบสนับสนุนและให้คาแนะนานักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาได้ ตามช่องทาง
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
5) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูล ที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
มีการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ .ศ.2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์
ประจ าหลั กสู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน ได้แก่ ภาพรวมของหลั กสู ตร คาอธิบายรายวิช า สมรรถนะชั้นปี แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัด การเรียนการสอน และ
มอบหมายรายวิชาให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
มี อ าจารย์ ในหลั ก สู ต รมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช า และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองสนใจ
หรือมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้
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ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทาร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน
4.4.3 ประธานสาขาวิช าเป็ น ผู้ เสนอความต้ อ งการในการจ้าง และเสาะหาผู้ มี คุณ สมบั ติต รงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิช าต่าง ๆ ให้ มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพื้นฐานที่
สอดคล้ องกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มี เนื้ อหาและจุ ดประสงค์ ที่ ส นองกับ บริบทที่ จ ะ
นาหลักสูตรไปใช้ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2) มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับ
ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลั กสู ตรให้ ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 4 ปี
3) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
4) กาหนดให้ มีการประเมิน ผู้ เรียนด้ว ยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมิน ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
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6) มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) มีจานวนสิ่งสนั บ สนุ นการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจาปี ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนในห้องสมุดสาหรับ
นักศึกษาครูที่มีหนังสือ และตาราทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถใช้อ้างอิงและสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3) มี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ งจากผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณ
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี มี แ ผ น ก ารจั ด ส รรงบ ป ระ ม าณ
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน ประจ าปี งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
รายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน เงิ น ราย ได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ การเรี ย นการสอนโสตทั ศ นู ป กรณ์
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ และวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งเพี ย งพอ
สนั บ สนุนการเรียนการสอนใน เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม ในชั้นเรียนและสร้างสภาพ แวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตนเองของนักศึกษา
ของนักศึกษา
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ตาราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในการสืบค้น
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นอกจากนี้ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษายังมีห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่าง ๆ ประกอบไป
ด้วย
บริหารจัดการ
บริหารจัดการด้านการ หน่วย
ลาดับ
ชื่อ
งานสานักงาน
เรียนการสอน
นับ
1 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ประกอบ
ให้อาจารย์และ
มอบหมายงานให้
ไปด้วยคอมพิวเตอร์จานวน 30
นักศึกษา
นักศึกษาค้นคว้า
1
เครื่อง และอินเทอร์เน็ต
เข้าใช้ได้ในเวลาราชการ ข้อมูล
2 ห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือ
ให้อาจารย์และ
มอบหมายงานให้
ตาราเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และ
นักศึกษาเข้าใช้ได้ใน
นักศึกษาค้นคว้า
พจนานุกรม
เวลาราชการ และให้
ข้อมูล เรียนรู้ด้วย
นักศึกษายืมใช้ได้ครั้งละ ตนเอง
2
7 วัน ติดต่อกันได้ 3
ครั้งโดยการจดรหัส
นักศึกษาไว้
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีระบบ
อาจารย์สามารถจอง
ใช้ระบบปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้แก่
ห้องใช้เพื่อจัดการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
x-class และ tell me more และ
การสอนได้ โดยต้อง
computer aids
internet เป็นต้น พร้อมทั้งมี
จองห้องล่วงหน้ากับ
assistant เพื่อช่วย
1
จานวนคอมพิวเตอร์จานวน 40
เจ้าหน้าที่ 1 วัน
สนับสนุนการเรียน
เครื่อง พร้อมหูฟังและอุปกรณ์
การสอน
สนับสนุนการเรียนรู้
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ อาจารย์สามารถจอง
ใช้ระบบปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีจานวน ห้องใช้เพื่อจัดการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์จานวน 40 เครื่อง การสอนได้ โดยต้อง computer aids
1
พร้อมหูฟังและอุปกรณ์
จองห้องล่วงหน้ากับ
assistant เพื่อช่วย
เจ้าหน้าที่ 1 วัน
สนับสนุนการเรียน
การสอน
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การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. สาขาวิชาประสานงานกับสานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อ เพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซื้อ
หนั งสือนั้ น อาจารย์ผู้ สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่
จาเป็น
2. สาขาวิชาประสานกับห้องสมุดในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สาขาวิชาสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจา
ทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียน
การสอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่5
คณาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
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(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่5
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
X
X
X
X
X
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
X
X
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
X
X
X
X
X
หรือคาแนะนาด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้
คณาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
X
X
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู X
X
X
X
X
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
X
X
X
X
X
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
การศึกษา
ร้อยละ 100 ของผู้เรียยนที่จะสาเร็จการศึกษามี
X
X
ทักษะภษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอียดหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดาเนินการที่
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่ านคือ มีการดาเนินงานตาม
ข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
* สกอ. แจ้งข้อมูลปีที่ดาเนินงานตามกรอบฯ (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ดังนี้
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุ 3 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้ระบุ 5 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้ระบุ 6 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ในการประเมิน และปรับ ปรุงยุท ธศาสตร์ที่ วางแผนไว้เพื่ อพั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้ น พิ จ ารณ าจากตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งป ระเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบค าถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่ ส ามารถท าให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรี ย น จะสามารถชี้ ได้ ว่ า ผู้ เรีย นมี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ได้ ส อนไป หากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั กศึกษาได้ มี การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้าน ทั้ งด้านทั กษะกลยุ ทธ์การสอน
การตรงต่ อ เวลา การชี้ แ จงเป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายวิ ช า ชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลรายวิ ช า
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั กสู ตรในภาพรวมนั้ นจะกระท า เมื่ อนั กศึ กษาเรี ยนจบหลั กสู ตร และจะต้ องออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จานวน 1 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจาการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกันเป็น
เวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด
ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัด
การเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ช าอย่ า งน้ อ ย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยได้กาหนดให้ทุกหลั กสู ตรมีการพั ฒนาหลั กสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้ บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
จะทาให้ทราบปั ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ ได้ ทั น ที ซึ่ ง ก็ จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ ง ย่ อ ย
การปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก
5 ปี ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
2220200

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้อื่น การตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจน
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily life
particularly in the factual section, introducing oneself and others, The answer
questions about personal information, as well as the use of English for
communication in a familiar situation, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

รหัสวิชา
2220201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English for Daily Life
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หน้ า ที่ ข องค า การเรี ย งล าดั บ ค า รู ป แบบประโยคในกาลพื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic knowledge of
English grammar, functions of words, word order, and sentence patterns in basic tense for
communication in daily life focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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รหัสวิชา
2220202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English for General Situations
การพัฒ นาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for communication
in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammar in both familiar
and unfamiliar situations focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

รหัสวิชา
2220203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English for Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีรูปแบบของ
การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures and
forms of formal language use focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

รหัสวิชา
2220510

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง
ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้าเสียงในการพู ด
สื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภท
ต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the situation. Analyze and
summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things
that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in
various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according
to orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various
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types of works according to the principles of writing, having manners for listening,
speaking, reading and writing focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
รหัสวิชา
2220520

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้นการพูด การเขียน
ในโอกาสต่ า ง ๆ การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น การเจรจาทางธุ ร กิ จ การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ
การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่าน
สังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation focusing on
speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations,
business letter writing, business communication through writing, writing of the
press releases on business, business communications and business negotiation in
real situations through social media focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

รหัสวิชา
2220530

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจาก
การฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้ การฟัง
เพื่ อ จับ ใจความ การฟั งเพื่ อ การวิเคราะห์ การฟั งเพื่ อการตีค วาม การฟั งอย่ างมี วิจารณญาณ
รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained
data to word the processes of analytical thinking and presentation, listening for
comprehension, listening for data analysis, listening for interpretation, the use of
judgment for listening including comprehensive reading, reading for analysis,
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reading for interpretation and critical reading, social communication and real
situations focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
2810310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสม
กับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation. The importance of
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in
daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind,
emotion, society to create self-worth Know yourself and live happily in society.

รหัสวิชา
2221310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความส าคั ญ ของจริ ย ธรรม มนุ ษ ย์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ลจริ ย ธรรมชี วิ ต ตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดาเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา
หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social responsibility,
humans and the use of reason and ethics, understanding and life in accordance
with the principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, the values
and lifestyles consistent with the truth of the world and life, the development of
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical morality for
good life, the development of intellectual and creative problem solving, the
development of life skills in various fields for peaceful living together with other
people and society, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
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รหัสวิชา
2310010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดารงชีวิตปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมมนุษ ย์ด้านชีววิทยา จิต วิท ยา สังคมวิท ยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึก ษาตน
การพั ฒ นาตนและบุค ลิกภาพ มนุษ ยสัมพั นธ์และการทางานเป็น ทีม การจั ดการภาวะความ
ขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, Fundamentals of
human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the philosophy for
oneself learning, personal and personality development, human relations and
teamwork, management of conflicts and the health promotion, and problem
solving skills in the society of change, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

รหัสวิชา
3310810

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคล
กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รบั สารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างของ
องค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน
ความพึ งพอใจในงานและการสร้ างความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร รวมทั้ งการประยุ ก ต์ ค วามรู้ท าง
จิ ต วิ ท ยา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร ได้ แ ก่
การประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยหลั ก จิ ต วิ ท ยา การบริ ห ารจั ด การกั บ ข่ า วลื อ การสร้ า งแรงจู งใจเพื่ อ
การชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบั ติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study communications in
the organization, communication between group and organization, a good
messenger and receiver, reflections of the communication, the organization
structure related to the efficiency of communication, the impact of
communications on job performance, the job satisfaction and organizational
commitment including the application of psychological knowledge to enhance
efficiency in communication that occur in the organization such as public relations
with the psychological, management of rumors, the motivation to persuade and
an analysis of personal body language, volunteer for community development,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
2221210

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด การพัฒนาแบบยั่งยืน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable development,
principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent learning
approach for pilot community development based on the king wisdom and
including the application of the obtained knowledge from the sufficiency
economy to solve actual problems in their own daily lives and communities
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา
2310020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เพชรบุ รีแ ละท้ อ งถิ่ น ใกล้ เคี ย ง ชนเผ่ าและชาติ พั น ธุ์ อิ ท ธิ พ ลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น อาหาร และแหล่งท่องเที่ ยว ศึก ษาโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริในเพชรบุ รี
ปั ญ หาและการใช้ แนวทางอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริในการแก้ ปั ญ หาทางสั งคม แนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏี
และฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมือง
เพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and
ethnicities, the influence of geography and history affecting on cultural, society,
art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the
project under the Royal Initiative of His Majesty the Kingin Phetchaburi province,
problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His Majesty the
King in solving social problems, approach for local development, Phetchaburi
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craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’s
skilled craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique
in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the integrated
practice from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of
the craft and practice to create the craft as well as cultural and tradition
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
รหัสวิชา
2310030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบนั
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิ งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ค่านิยมที่
มุ่ งเน้ น ถึ งผลประโยชน์ ส าธารณะ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ผลเมื อ งของรั ฐ วิ ถี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไก
และกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้า เสรี สภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ม
และทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม การปรับ ตั วภายในชุ ม ชนอาเซี ย น สร้างความเข้ าใจ
การวิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรวมตั ว ของชุ ม ชนอาเซี ย น
การสื่ อสารระหว่างวัฒ นธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัต กรรม ความมั่ นคง
ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ยาเสพติ ด สิ่ งแวดล้ อ ม และความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งประเทศ เรีย นรู้ด้ า น
การปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอแนวคิด การพัฒ นาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่
เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย -แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's historical
past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way of
democratic citizenship, current Thai public administration system, ASEAN
community, intercultural communication, the mobility of labor, technology and
innovation, stability, human trafficking problems, drugs, environmental and
international relations, learn about the practice in data searching, concepts
presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values,
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
2310410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ
เสรี ภ าพ และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคมไทยและประชาคมโลกอย่ า งสั น ติ ต ามหลั ก ขั น ติ ธ รรม
การสร้ า งและปฏิ บั ติ ต าม กฎ กติ ก าของสั งคม และกฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รู ป แบบ
การปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่
ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่ นอย่างมี เหตุผ ล มีจิตสานึ ก รับ ผิดชอบต่ อหน้ าที่ ของตนเอง มีจิตอาสาและจิ ต
สาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and
peaceful in Thai society and international community in accordance with the
principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws
related to democratic way of life with the King as Head of State, have strong
citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public
mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา
2340310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลั ก สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา การประยุ กต์ และบู รณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน
ในองค์ ก ารโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการทุ จ ริ ต และคอรั ป ชั่ น ระบบและกลไกการตรวจสอบ
การทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้อ งกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life
according to the change of social phenomena in present situation, study of the
principle of law and jurisprudence of the public law and private law, principle of
basic rights and freedoms based on the Constitution law, study the basic
knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and
criminal procedure law, the application and implementation of the law to be
effectively in daily lives, concepts, theory and good governance, the performance
of the organization based on good governance, fraud and corruption, system and
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and measures to
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct including
transparency and build faith in performance, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
รหัสวิชา
3211110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่ อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิ ตสื่อดิจิทั ล ฝึกสร้างสื่อดิจิทั ลเชิงสร้างสรรค์
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคม
ข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับ
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อ
โทษต่ อตนเองและสังคมในรูป แบบต่าง ๆเน้น การฝึ กปฏิบั ติ แบบบู รณาการจากกรณี ศึ กษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, practice
creating creative digital media, publishing media online. The significance of media
literacy in the context of information society, impact of the media, skills and
elements analysis of media for literacy, the principle and access information from
mass media to achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause
harmful to themselves and the society in various forms, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
3330010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้ องต้ นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุป สงค์และอุ ปทานของสิน ค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ หลักการ
คานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงิน
ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิ น การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ ในชี วิ ต ประจ าวั น
การบริหารการเงินส่วนบุ คคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของ
บุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและ
เครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having
perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of national
income, finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade and
finance in the balance of payments, the application of principles of economics in
daily life, personal financial management, personal financial planning, personal
financial statements, individual income, income management, housing finance,
financial terms of the vehicles and equipment needed to manage personal debt,
risk management and insurance of persons, savings and investment of individuals,
financial planning in each age, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

รหัสวิชา
3330020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ
การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจ คุ ณ ลั กษณะของการเป็ นผู้ป ระกอบการที่ ประสบผลสาเร็จ การจัด ทาแผนธุรกิจ และ
การฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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The role of small business in the economy, method of establishment of a
business organization, responsibility in the field of business administration,
financial control and business, the implementation of various small businesses,
starting business in the digital era, problem solving and decision making, the
vision in the development of the business enterprise, the characteristics of
entrepreneurship success, business plan preparation and experimental practice as
a new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
รหัสวิชา
3330030

รหัสวิชา
3330110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้นา ทักษะการทางาน
เป็ น ที ม มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในการท างานร่ วมกั น กระบวนการกลุ่ ม และการแก้ ไขปั ญ หาร่ วมกั น
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพื่องานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the role of
a good leader and follower, the psychology and leadership skills, personality
development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork,
group process and solving problems together, the development of the
personality, and the public speaking training for careers, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชาระเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปั ญ หาทางกฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools on the
Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, electronic
payment systems, legal and ethical issues related to electronic commerce,
Business trial using electronic commerce, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
รหัสวิชา
3003110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5 Cs skill by integrating
application for important skills development for life and careers in 2 1st century
effectively, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
1810310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย การว่ายน้า
และการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวัง
และการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพและการควบคุ ม น้ าหนั ก
นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬา
เพื่อการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อ
พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอ ย่ า ง
หลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for exercise,
swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages,
precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on diet,
recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a player and a good sport
spectators, the sports for recreation including single and team sport that student
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can choose what interests, sports for development of the holistic health, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
รหัสวิชา
4400010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญ หาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก้ปัญ หาด้านต่าง ๆ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหา
ในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of community, the
nation of energy, global warming, the natural resources and environment,
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in
problem and use science and technology to solve the various fields of problem,
development of science and technology, the use of chemicals in daily life, the
impact of chemicals on the environment, sun’s radiation and radioactive
materials, home appliances and electrical equipment, the impact of scientific
advances towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis
to understand and solve the problems in their lives, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา
4410110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความส าคั ญ ของสิ่ งแวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพ ยากร เทคโนโลยีในการป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม ทั ก ษะการสร้างนวัต กรรม
อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ประเภทของภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบ และการป้องกัน
อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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The importance of the environment, the utilization of natural resources, planning
the use of resources, technology in preventing and solving environmental
problems, skills to create innovative environment for sustainable development,
natural disasters, the classification of natural disasters, causes and the risky areas
to natural disasters, effects and protection from natural disasters, green
technology and environmental development for sustainable, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
รหัสวิชา
4420310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด สารเติม
แต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการ
แก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญ ญาไทย เคมีแ ละภูมิ ปัญ ญาการใช้ส มุน ไพรไทยเพื่อ การเกษตร การแพทย์ ความงามและ
การดารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษ จากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, cleaning
agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the glue,
resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry and Thai
wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and the
use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and
the application of medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life
including the use of chemicals in the right way, and detoxification of hazard
chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา
4430110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิ ตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การชาระค่ า ไฟฟ้ าและน้ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ่ อ นช าระ และคณิ ต ศาสตร์
ประกั น ภั ย ทั ก ษะคิ ด วิ เคราะห์ ท างคณิ ต ศาสตร์ วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เบื้ อ งต้ น ในการแก้ ปั ญ หาใน
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ชีวิตประจาวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of progressive
tax rate used for payment of the electricity and water supply, the interest
charged, installment system, actuarial science, critical thinking skills in
mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and
business problems, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
รหัสวิชา
4430120

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง ระบบ การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ งเส้ น และการน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการแก้ ปั ญ หา
ในชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking,
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in solving
problems in their daily life, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

รหัสวิชา
4520110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหาร
ป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพ
หรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food
safety, Nutritional value of food, Healthy food, Popular cooking for career or extra
income, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
4520120

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาประกอบขนม
ไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทาขนม
ไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะ
ทางการทาเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพ
และพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and equipment
used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing measures,
marketing principles and business management, Practice in making Thai desserts
and bakery, principles and technology of beverage production, Healthy drinks,
learning to drink, marketing and beverage business management, be able to work
and be self-reliant, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

รหัสวิชา
4830110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะการแก้ปั ญ หาในการอนุ รักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ย นแปลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร
และการแพทย์ ในชี วิ ต ประจ าวั น จริ ย ธรรมการอนุ รั ก ษ์ ก ารรบกวนและโครงสร้ างชุ ม ชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบ
นิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อ
ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical thinking skills
and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in
biodiversity, the application of biotechnology in various areas including
agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation, the
interference and community structures of organism, the relevance of human, the
design and management of conservation areas, the political economy of
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conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of the
florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking and
problem solving skills in conservation and development of the florae, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
รหัสวิชา
5600010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่ ง พาตนเองตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การจั ด การแหล่ งเพาะปลู ก
การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพื่ อนั นทนาการและประโยชน์ใช้ สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ ทั กษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนาไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, cultivation
management, water resources management, the management of coastal and
marine resources, planting and animal husbandry for recreation and usefulness in
daily life, learning agricultural skills to survive, organic farming to safety,
agriproduct processing with ability to apply as professional career for sustainable
self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

รหัสวิชา
6510410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า
เบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน
ในโครงการพระราชด าริ การประหยั ด พลั งงานส าหรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย และอาคารโรงงาน
อุ ต สาหกรรม อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน แนวทางการประหยั ด พลั ง งาน และเทคโนโล ยี
การประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของ
ชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy,
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, study on
technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the
King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-saving devices,
approach to energy saving and technology for energy saving, the integration of
renewable energy technologies and energy needs of the community focusing on
the foundation development of stability and sustainability of the energy, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
รหัสวิชา
6530410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้ า งสรรค์ ไปสู่ น วั ต กรรม แนวคิ ด เชิ งออกแบบ ขั้ น ตอนและกระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ
การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of
creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and
writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. Adding
value and developing products creatively. Learning principles of creative
management, intellectual property, and commercialization as well as developing
creative thinking to solve problems that occur within the local community, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา
6840110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้ องต้นทัศนคติและพฤติกรรม
การขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรม
การขับ ขี่ การสอบและประเมิ น พฤติ กรรมการขับ ขี่จิ ต ส านึ ก ในความปลอดภั ย ในการจราจร
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, Attitude
and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, analyze
driving behavior, examination and evaluation of driving behavior, Consciousness in
traffic safety, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
รหัสวิชา
7440110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การนาเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบ
เครื อ ข่ า ย และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
การกาหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ งานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้าน
ระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตารางการคานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้น ฝึก ปฏิ บัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Essential elements of information and communication technology, the use of
information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets,
presentations, network communication and the effectively uses of information
technology and modern communication as well as investigation of the law
relating to the use of the computer and information technology, ethics and the
health of computer users, critical thinking skills to use technology and the
creatively use of information technology including the practice in operating
system program, data searching, word processor program, spreadsheet and the
presentations. Practicing the operating system program data query, word
processing, spreadsheet and presentation, computer application to relate with
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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รหัสวิชา
7003120

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิ เคราะห์ ออกแบบ แสดงวิ ธี ก ารแก้ โ จทย์ ปั ญ หา การให้ เหตุ ผ ล การให้ เงื่ อ นไขเชิ งภาษา
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ ปั ญ หา การคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ การคิ ด สร้ างสรรค์ การคิ ด เชิ งเหตุ ผลการเลื อกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how-to problems solving, critical thinking, creativity,
rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic,
and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis of
problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain
information in today’s global and making decisions based on data, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา
8710010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิต การคุ ม ก าเนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแล
ส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, food,
nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in
the balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior,
environment and factors affecting health, care promotion and health risks, holistic
health care with traditional medicine, national health security, methods for adult
and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
รหัสวิชา
1011103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2 (1–2–3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็ น แบบอย่างที่ ดี มี คุณ ธรรม จริยธรรม และเป็ นพลเมื องที่ เข้ มแข็ง ด ารงตนให้ เป็น ที่ เคารพ
ศรั ท ธาของผู้ เรีย นและสมาชิ กในชุ ม ชน โดยการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ บู รณาการองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคม
ยุคใหม่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role model
with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality,
virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher
professional development appropriate for Learner and Modern Society using
experiences and case studies, practice using reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep
up with changes in present and future

รหัสวิชา
1063402

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปรัชญาการศึกษา
2 (1–2–3)
Education philosophy
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของการศึกษา สังคม
การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษา แผนการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความ
สมดุลกับปรัชญาการศึกษา บริบทและนโยบายการศึกษาต่าง ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการดารงชีวิตอย่างสมดุล
Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking base and
the context of education, society, politics, economy, science, and technology
including education policies, educational plans at various levels. Proposing
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guidelines for managing education and developing learners with a competency
base that is consistent and balanced with Education philosophy, context, and
various educational policies which can be applied in the performance of teachers'
roles and live a balanced life.
รหัสวิชา
1052503

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2 (1–2–3)
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา
จิ ต วิ ท ยาการแนะแนวและจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษา ทั ก ษะสมองเพื่ อ การเรี ย นรู้ การส่ งเสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พั ฒ นาผู้ เรีย นเป็ น รายบุ ค คลตามศั ก ยภาพ มุ่ งมั่ น พั ฒ นาผู้ เรีย นด้ วยจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู
รายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นอย่ างเป็ น ระบบ ให้ ค าแนะน าและข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop
learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of
psychological development theories, educational psychology, guidance
psychology and counseling psychology, executive brain function for learning,
learning and development promotion by age and individual difference of learners,
learning management for learners with special needs, explore the case studies
and the reflective practice to design learner assistance and development based
on individual ability of each learner, persist to develop learners with the spirit of
being a teacher, well-organized leaner development report system to give the
advice guideline and feedback to parents and related people which leads to
collaboration in learner development, use the reflective practice in selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date.
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รหัสวิชา
1022204

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
2 (1–2–3)
st
Language and Culture for Teachers in 21 century
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้าง
แรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิ ทัลที่ส่งผลต่อ
การสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ จรรยาบรรณการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
การสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษา
ท่ า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น สื บ ค้ น สารนิ เ ทศเพื่ อ พั ฒ นาตนให้ ร อบรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
Use Thai-English language for communication in learning management
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with
special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for
teachers, principle, Positive Culture, Inspiring and techniques of Language.
Situation the influence of the changes in the digital society affects
Communication in teaching and Learning Media literacy Communication ethics.
Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to
transmit meanings in instruction and communication, design learning
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop
learners, seek for general information for broader, up-to-date self-development
and keeping up with the changes, practice the language and culture for peaceful
living

รหัสวิชา
1022203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2 (1–2–3)
Competency Based Curriculum Development
พัฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษาและหลักสู ตรรายวิชาตามธรรมชาติข องสาขาวิชาเอกโดยใช้ฐาน
สมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นาหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร
โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม

108
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major by
Competency Based and related to school and community context, implement
and evaluate curriculum through application of curriculum basic knowledge,
curriculum evolution, curriculum theories and development model, backgrounds
of curriculum development in educational philosophy, psychology, social, culture,
technology and other factors; basic education curriculum, school-based
curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation,
problems and trends in curriculum development; and to be a person who know
broadly, be up-to-date, and keep up with changes
รหัสวิชา
1033305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่ างระหว่างบุ ค คลของผู้เรี ยน โดยการวิเคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่ อการศึ กษาได้อย่างเหมาะสมมีป ระสิทธิภาพ สะท้ อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply innovation and digital technologies for education management design in
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be
innovator based on contexts, learner individual differences, concepts, and
theories being relevant to innovation and technology digital for education, laws,
and ethics in utilizing innovation and digital technologies. In order to be able to
select and apply innovation and digital technology for educational effectively,
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher,
know broadly, be up to date, and keep up with changes.
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รหัสวิชา
1023305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และ
มีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้ อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทั ลใน
การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ปรั ช ญาการศึ ก ษา นวั ต กรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณา
การปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เนื้ อ หาและภาษา สื่ อ และแหล่ งเรี ย นรู้ ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
สื่ อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การศึ ก ษาเรี ย นรวม การชี้ แ นะผู้ เรี ย น การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an
competency and innovator, enhancing student learning, attending and accepting
individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being, integrating
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction
by using learning theories, educational philosophy, instructional innovation for skills
development in the 21st century, integrated instruction, integrated instruction on
sufficiency economy philosophy, content and language integrated learning, integrated
instruction on media and learning resources in local community, digital technology
media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and lesson
plan writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential

รหัสวิชา
1043406

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2 (1–2–3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็น ระบบด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมิน
เพื่ อ พั ฒ นาการของผู้ เรี ย นและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด
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ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด และ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ดาเนินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นอย่ างเหมาะสม และ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate Competency Based through methods which are practical
and appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners,
and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner
development and quality development of learning management under the
concepts and theories of measurement and evaluation, authentic assessment,
measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning
promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in
learner development, design; implement the quality assurance in education
proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective practice
for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to
date
รหัสวิชา
1043407

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
การสร้างและหาคุณ ภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัต กรรมใน
การวิ จัย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เรี ย น นวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทของชุ ม ชน เพื่ อ ให้
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิด ไปประยุ กต์ ใช้ในการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู้ และทั น สมั ย ต่อ ความ
เปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing
problem conditions and needs in learner development in classrooms, design
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research by applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics,
research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in
community in order to be able to implement research results in developing
learning management and learners, and use reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep
up with changes
รหัสวิชา
1004901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report
จัดทาคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing capacity
of teacher duties together with teachers’ characteristics through the lesson
learned from teaching experience in educational institution and self-learning,
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as
well as share and learn under the context of profession learning community (PLC)
to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
1001803

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
สรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะของตนเองและครู ที่ แ สดงออกถึ งความรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นในสถานศึกษา
เข้ าใจบริบ ทชุ มชน ร่วมมือ กับ ผู้ ปกครองในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล เพื่ อ ใช้ในการพั ฒ นา ดูแ ล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิเคราะห์ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ในสถานศึ ก ษา
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สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุค คลและร่วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ (PLC) เพื่ อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties
of teacher and homeroom teacher in school, understand community context,
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care,
assistance, and development to the preferred characteristics, provide wellorganized report of learner development in form of case study by applying the
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner
development, conclude the guideline and activities for teacher profession
development both inside and outside educational institutions through the
process of observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson
learned from learning experience in educational institution, synthesize the body
of knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to
develop oneself to keep up with changes
รหัสวิชา
1002804

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ สอดคล้องกับสถานศึ กษาแต่ละระดั บ บริหารจัด การเรียนรู้ที่ มีคุณ ภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพั ฒ นา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒ นธรรม และภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และน าผลจากการเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น
รายบุ ค คลและร่วมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ (PLC) เพื่ อ น าไปใช้ ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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Behave as a good example with morality and conduct according to professional
ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design,
media and technology, measurement and evaluation according to the learning
strand in each course, integrated knowledge in educational administration,
innovation design, implementation of educational quality assurance in accordance
with each level of education, manage quality learning and create a learning
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and help
students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines for selfdevelopment to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with
the change of both professional teaching and core major sciences, participate in
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up
with changes
รหัสวิชา
1003805

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่ง มั่นในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ตนเองได้อ ย่างชั ดเจนจากการเข้าร่วมกิ จกรรมที่ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรั กษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with
morality and conduct according to professional ethnics, design a class
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning
activities that encourage students to create advanced thinking processes by
applying digital technology or modern educational innovations, collaborate with
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parents to develop and strive to solve students' problems to have the desirable
characteristics with the process of the correct research methodology, clearly
reflecting the changes that have occurred to students themselves from
participating in activities that promote professional progress, projects related to
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting
on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes
รหัสวิชา
1004806

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ชั่วโมง)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม
วัดและประเมินผล จัดทาโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพ พัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บัน ทึกข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject to enable students to learn happily. Inspire
to be a learning enthusiast and have the cognition. Aware of the learner’s
health by designing a lesson plan that promotes learning skills and thinking skills of
learners. Learning management, innovation media design, measurement and
evaluation. Preparation Develop Project appropriate for context and
participation form student teachers and Community student development
report. Perform duties as a teacher in educational institution, participate with
professional activities, develop the innovation to develop learners through the
observation process, recording data, analyzing, synthesizing, lesson learned and
reflective thinking to apply for develop oneself to be a good teacher with be
proficient, up to date and keep up with the changes
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รหัสวิชา
1004807

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ชั่วโมง)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บั ติ การสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด
ขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับตนเองได้
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ (PLC) เพื่ อ น าไปใช้ ในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject behave as a good example with morality
and conduct according to professional ethics, make learners are happy and have
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing
modern educational innovations integrated in community context with learning
activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with
parents and communities to develop, promote professional progress and solve
students' problems with desirable characteristics with the correct research process
according to the research methodology, clearly reflecting the changes that have
occurred to themselves from participation and participate in projects related to
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting
on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

116

รหัสวิชา
2031101

2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอก
2.2.1.1) วิชาเอกบังคับ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีดนตรีไทย
1(1-0-2)
Theory of Thai Music
เสียงในดนตรีไทย ทานอง จังหวะ รูปแบบและประเภทเพลงไทย เครื่องดนตรี วงดนตรี ศัพท์
สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย
A study of sound in Thai music, melodies, rhythms, forms and types of Thai
music, musical instruments, bands, terms used in music, methods of listening to
Thai music, and reading and Notating Thai musical notes.

รหัสวิชา
2031102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
1(1-0-2)
Theory of Western Music
ทฤษฎี ด นตรี ขั้ น เบื้ อ งต้ น การบั น ทึ ก โน้ ต ชื่ อ โน้ ต ค่ า ของโน้ ต บั น ไดเสี ย ง กุ ญ แจเสี ย ง
เครื่องหมายกาหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทางดนตรี
A study of basic musical theories, name notes, music notation, note values,
scales, clef, time signature, intervals, and musical terminology.

รหัสวิชา
2031103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
2 (1–2–3)
Solfege and Dictation
ฝึกอ่าน และบันทึกโน้ตไทย และตะวันตก เข้าใจสัญลักษณ์ และเครื่องหมายทางดนตรีที่ใช้สาหรับ
บันทึกโน้ต ในรูปแบบต่าง ๆ
Practicing reading and recording Thai and Western notes, understanding symbols
and musical signs used for music notation in various forms.

รหัสวิชา
2031201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ประวัติดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
1(1-0-2)
History of Thai Music and Western Music
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ คีตกวีไทย และตะวันตกพอสังเขปเพื่ อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
A study of music history in different periods, brief Thai and Western composers’
biography to be applied in teaching music according to the Basic Education
Curriculum.
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รหัสวิชา
2031607

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
3 (2–2–5)
Music Practice for Teacher
หลั กการสอนทฤษฎี ดนตรี เบื้ องต้ น การบั นทึ กโน้ ต ชื่ อโน้ ต ค่ าของโน้ ต บั นไดเสี ยง กุ ญ แจเสี ย ง
เครื่องหมายกาหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทางดนตรีผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติ
จริ ง และเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจทฤษฎี ด นตรี เ บื้ อ งต้ น ใน
การประยุกต์ใช้กับการสอน
A study of basic music teaching theories, music notation, music notation, note
values, scales, clef, time signature Interval and musical terminology through
learning by doing and participatory learning for gaining knowledge and
understanding the basic music theories for applying in teaching.

รหัสวิชา
2031330

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การซ่อมและการบารุงรักษาเครื่องดนตรี
2 (1–2–3)
Repair and Maintenance of Instruments
ระบบการทางานของเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี การดูแลรั กษาทาความสะอาด ซ่อมแซม ผลิต
ขึ้นมาใหม่ และการปรับแต่งเสียง เพื่อเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมใช้งาน
A study of systems of musical instruments, musical equipment, maintenance,
cleaning, repairing, re-production, and sound adjustment for being ready to use.

รหัสวิชา
2032330

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การขับร้อง
2 (1–2–3)
Singing Performance
ทั ก ษะพื้ น ฐานการขั บ ร้ อ งเพลงประเภทต่ า ง ๆ ฝึ ก ขั บ ร้ อ งเพลงส าหรั บ เด็ ก เพลงพื้ น บ้ า น
เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสมัยนิยม ตามความเหมาะสม
A study of basic singing skills for various types of music, practicing children
songs, folk songs, royal compositions, and popular music as appropriateness.

รหัสวิชา
2032401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการรวมวงดนตรี
1 (0–2–1)
Skill of Ensemble
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ร วมวง ท างานร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ รู้ แ ละเข้ า ใจรู ป แบบลั ก ษณะ การบรรเลงของ
เครื่องมื อเอก เตรีย มการสอนดนตรีเพื่ อ เป็ น ผู้ ช่วยในการจัดการเรียนรู้ เข้ าใจการบัน ทึ ก โน้ ต
หลักการบรรเลง ศัพท์สังคีต และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์
องค์ประกอบของดนตรีเพื่อใช้ในการปรับวง มีทักษะเครื่องเอก และการรวมวงดนตรีที่ดี โดยผ่าน
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ
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Practicing working as a group, knowing and understanding features of major
instruments. Preparing music teaching lessons to be an assistant in learning
management, understanding the music notation, musical terminology and
literature. Learn the principles of criticism, analysis, criticize and music element
for arrangement. principles of playing music instruments, terms used in music and
related literature. Having skills in using master instruments and good ensemble
through experience-based learning and cooperative learning.
รหัสวิชา
2032402

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการวงดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
2 (1–2–3)
Ensemble Management for Music Teacher
หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุค ลากรในวงดนตรี การจัดการงบประมาณสาหรับ
วงดนตรี การจั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในวงดนตรี หลั ก การจั ด การวงดนตรี ส าหรั บ งานพิ ธี และ
การแสดงต่าง ๆ หลักการปรับ วง การควบคุ ม อานวยเพลงส าหรับ วงดนตรีในรูป แบบต่าง ๆ
โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการในการจัดวง และประเภทวงดนตรีแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถควบคุม
วงดนตรีในแต่ละประเภทได้
A study of basic management principles, personnel management in the
ensemble, budget and material management, principles of ensemble management for
ceremonies and performances, principles of adjusting the ensemble, conducting for
ensemble in different occasions through practicing and cooperative learning to be
able to conduct the ensemble.

รหัสวิชา
2032501

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ดนตรีโลก
2 (1–2–3)
World Music
ออกแบบกลวิธีการสอนดนตรีในวัฒนธรรมอื่น ๆ ในสถานศึกษา รู้ และเข้าใจประวัติความเป็นมา
ประเภทเครื่องดนตรี ประเภทวงดนตรี ประเภทบทเพลงวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ของดนตรี
นานาชาติ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีเปรียบเทียบ
Designing music teaching lessons for different cultures in educational institutions,
knowing and understanding the history of various music culture, types of
instruments, types of bands and songs, tradition and belief of international music,
folk music and comparative music.
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รหัสวิชา
2032601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการสอนดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Music Education Pedagogy
ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความสาคัญของดนตรีศึกษา หลักการ และทฤษฎีทางดนตรี
ศึ ก ษา องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รดนตรี ศึ ก ษา ขั้ น ตอนการสอนดนตรี เบื้ อ งต้ น แสดงออก
ถึงบุ คลิ กภาพความเป็ นครูดนตรีที่ ดี การสร้างแรงบั นดาลใจในการเป็น ครูด นตรี ผ่านการจั ด
การเรียนรู้แบบลงมือกระทา และการมีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจลาดับขั้นตอน
หลักการสอนดนตรีศึกษา และฝึกประสบการณ์สอนดนตรีในสถานการณ์จาลองได้
A study of history, meaning, concepts, importance of music education, principles
and theories of music education, elements of music education curriculum, basic
music instruction, expressing personalities of being a good music teacher. Inspiring
to become a music teacher through action learning and participating in class,
knowing and understanding the steps of music education teaching, and practicing
music teaching experiences in simulated situations.

รหัสวิชา
2032602

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Teacher Preparation of Music Education
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทางดนตรี เลื อ กใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ในการจั ด การเรี ย นรู้
ทางดนตรีทางดนตรีเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจการวัด และ
ประเมินผลจิตวิทยาการสอนดนตรีเบื้องต้น การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ท างดนตรี แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ท างดน ตรี สามารถเตรี ย มการจั ด
การเรียนรู้ทางดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Designing music teaching activities, selecting for technology and media to manage
the basic musical learning, environmental management to promote learning.
Understanding the measurement and evaluation, basic music teaching
psychology, using language to communicate with learners, knowing the Basic
Education Curriculum, principles of music learning management, music learning
lesson plans, and preparing music learning management according to the Basic
Education Curriculum.
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รหัสวิชา
2032701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสาหรับครูดนตรี
3(2–2–5)
English for Music Teacher
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับดนตรีศึกษา การแนะนาเครื่อง
ดนตรี วงดนตรี การตอบคาถามเกี่ยวกับดนตรี ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสอน
ดนตรี
The use of words, sentences, and English grammar basics required for music
education, introducing music Instrument and music band, The answer questions
about music, as well as the use of English for Teaching music

รหัสวิชา
2033601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Teaching Strategy of Music Education
หลั ก การบู ร ณาการกิ จ กรรมทางดนตรี กั บ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู ด นตรี
การควบคุมชั้นเรียน เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุคปัจจุบัน โดยผ่าน
การเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active Learning) และมีส่วนร่วม เพื่อสามารถฝึกปฏิบัติการทดลอง
สอนดนตรีในสถานศึกษาบูรณาการออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได้
A study of principles of integration of musical activities and learners' learning,
psychology for music teachers, classroom management, understanding the trend
and development of teaching and learning music in modern time through active
learning and participation to be able to practice music teaching in schools,
integrating learning design and musical activities.

รหัสวิชา
2031701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1–2–3)
Productions of Computerized Music
กระบวนการผลิตผลงานทางดนตรี การบันทึกโน้ต การผลิตสื่อการสอน การบันทึก ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงในสตูดิโอ และการบันทึกเสียง ภาคสนาม ตัดต่อและประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์
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A study of music production processes, music notation, teaching material
production, recording slides and animation, audio recording in the studio and
field recording, and editing and processing musical works by using the computer.
รหัสวิชา
2034801

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
อาศรมดนตรีศึกษา
1 (0–2–1)
Pedagogy in Specific Flied
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองจากผลสะท้ อนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือกจาก การพัฒนาทักษะทางดนตรีจากผู้ เชี่ยวชาญ การศึกษาทฤษฎี
ดนตรีขั้นสูง การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษาขั้นสูง และพัฒนาทักษะดนตรีในเครื่องดนตรี
ชนิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องมือเอก
Expressing enthusiasm for researching and developing oneself from reflections on
teaching experiences by focusing on development of musical skills from experts,
advanced music theories and teaching methods and development of other
musical skills Apart from major

รหัสวิชา
2033901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิจัยทางดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Research of Music Education
หลักการทาวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยการออกแบบการวิจัย เครื่องมือ
การวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ การนาเสนอรายงานการวิจัย โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัย
เป็นฐาน ฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีศึกษา
A study of principles of research in music education, process and research
methodology, research design and research instruments, research
implementation, presentation of research reports through research-based learning,
practicing writing research outline in order to understand the research
methodology in music education.

รหัสวิชา
2033902

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาทางดนตรีศึกษา
2 (1–2–3)
Seminar of Music Education
วิธีการ ลาดับขั้นตอนการสัมมนาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาทางดนตรีศึกษา ความนิยม
และแนวโน้มด้านดนตรีศึกษาในประเทศไทย และระดับนานาชาติ การบริการองค์ประกอบต่าง ๆ
ในด้ า น เนื้ อ หา บุ ค ลากร สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ความเหมาะสมของวั น เวลาและงบประมาณ
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ผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัตจิ ริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุปผลงานและนาเสนอผลเพื่อนาไป
พัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาชุมชน
A study of methods, processes of seminars for problem solving and development
in music education, popularity and trends in music education both in national
and international levels, element in terms of contents, personnel, places and
equipment, time and budget appropriateness, through the action learning and
participatory learning, summarizing and presenting the results for development of
teaching and learning or community development.
รหัสวิชา
2032903

รหัสวิชา
2031601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การนาเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2–2–5)
Music Recital
รู้วิ ธีก ารหาผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด กิ จกรรม การวางระบบการท างาน การวางแผนงาน แนวทาง
การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ าง ๆ ในการด าเนิ น งาน ตั ว อย่ างกรณี ศึ ก ษาในการแก้ ปั ญ หา
การดาเนินการนาเสนอผลงาน สามารถนาเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบผลงาน
ทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อ การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน นาเสนอผลงานอย่างน้อย
1 ผลงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผลจาก
การนาเสนอผลงาน
Knowing how to find sponsors for organizing activities, work system planning,
planning, guidelines for managing various risks in operations, study of examples of
case study in solving problems, presenting musical works in various forms,
designing musical works from studying research to promote community learning,
presenting at least 1 project approved by the committee or instructors, and
summarizing and evaluating results from presentations.
2.2.1.2) วิชาเอกเลือก
ก) กลุม่ ดนตรีไทย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนจังหวะในดนตรีไทย
2 (1–2–3)
Teaching Thai Music Rhythm
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี รู้และเข้าใจจังหวะที่สาคัญของดนตรีไทย ได้แก่
จังหวะฉิ่ง จั งหวะหน้ าทั บ จั งหวะไม้ กลอง เครื่องประกอบจั งหวะต่ าง ๆ บทบาทวิธีการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทยประเภทต่าง ๆ นาความรู้ด้านจังหวะในดนตรีไทย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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Designing music teaching activities, Knowing and understanding the important Thai
musical rhythms such as cymbals, drum rhythm, and other percussion
instruments, methods and relationships between Thai rhythm patterns and Thai
music, and using rhythmic knowledge in Thai music for teaching and learning
management.
รหัสวิชา
2031602

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
2 (1–2–3)
Teaching History and Theory in Thai Music
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี การใช้สื่อและสามารถจัดการการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย โดยมีความรู้และเข้าใจประวัติและวิวัฒ นาการของดนตรีไทย
ตั้งแต่ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เข้าใจองค์ประกอบ
ของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียง สาเนียงภาษาต่าง ๆ จังหวะ
หน้ าทั บ ท านองหลั กและการแปรท านอง การประสานเสีย ง พื้ น ผิ ว รูป แบบ โครงสร้า งของ
บทเพลงประเภทต่าง ๆ การแบ่งสัดส่วนของบทเพลงตามหลักดนตรีไทย
Designing music teaching activities, using teaching materials and planning teaching
management related to history and Thai music theories, knowing and
understanding the history and evolution of Thai music before Ayutthaya period,
Ayutthaya period, Thonburi period, Rattanakosin period to the present day.
Understanding the elements of Thai music related to sound, meter, pitch, sound
grouping, accents of languages, rhythm patterns, main melodies and arrangement,
choir, the form of each type of music, the proportions of the songs according to
the principles of Thai music.

รหัสวิชา
2033101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย
2 (1–2–3)
Technical Teaching of Analysis and Composition in Thai Music
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย
วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่ อ น จั บ ตั ว องค์ จั งหวะหน้ าทั บ ทางในการบรรเลง ภาษาและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากทานองเพลงประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์ และ
ประพันธ์เพลง
Designing music teaching activities, a study of principles of analysis, knowing and
understanding the structure of Thai music, paragraphs, sentences, stanza, the
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rhythm patterns, language and related literature, the principles of composition in
different types of music, and composing songs.
รหัสวิชา
2032603

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนรวมวงดนตรีไทย
2 (1–2–3)
Technical Teaching of Thai Music Ensemble
สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงในชั้นเรียนได้ โดยรู้ และเข้าใจการออกแบบ
การเรียนรู้ทางดนตรีไทย ลักษณะของการบรรเลงของประเภทเพลงเสภา เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม
ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้องการแปรทานองที่ซับซ้อนขึ้น ปฏิบัติเพลงเสภา เพลงพิธีกรรม
และเพลงอื่น ๆ มีทักษะการรวมวง
Preparing teaching of music ensemble in the classroom by knowing and
understanding the design of Thai music lessons, methods of music playing, terms
used in music and related literature, complex music arrangement, practicing Thai
verse, songs used in ceremonies, and other songs, and having ensemble skills.

รหัสวิชา
2031301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 1
2 (1–2–3)
Thai Plucked String Skill 1
การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานสาหรับเครื่องดีด
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้ และเข้าใจ
หลักการบารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
Playing Basic Thai plucked stringed instruments, practicing basic song-chan song
and other songs for musical instruments. Having appropriate personalities for
playing musical instruments, knowing and understanding the principles of musical
instrument maintenance, music notation and applying knowledge in practice.

รหัสวิชา
2031302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 2
2 (1–2–3)
Thai Plucked String Skill 2
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องดีดไทย รู้และ
เข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลงวรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน
เครื่องดีดไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
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An increased development of musical skills from the Thai Plucked Stringed skill 1
course, practicing special techniques for the Thai plucked stringed instruments
and practicing sam-chan song, Tab songs and other songs for Thai plucked
stringed instruments. Knowing and understanding music notation, history of music,
literature, related music theories, steps for teaching basic Thai plucked stringed
instruments, and being able to apply knowledge in practice.
รหัสวิชา
2032301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 3
2 (1–2–3)
Thai Plucked String Skill 3
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องดีดไทย
รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอน
การสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai Plucked Stringed skill 2
course, practicing special techniques for the Thai plucked stringed instruments
and practicing overture, Thao songs, and other songs for Thai plucked stringed
instruments. Knowing and understanding music notation, history of music,
literature, related music theories, steps for teaching basic Thai plucked stringed
instruments, and being able to apply knowledge with teaching musical skills.

รหัสวิชา
2032302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 4
2 (1–2–3)
Thai Plucked String Skill 4
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องดีดไทย
รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอน
การสอน และสามารถประยุกต์ใช้ การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai Plucked Stringed skill 3
course, practicing special techniques for the Thai plucked stringed instruments
and practicing overture, Thao songs, and other songs for Thai plucked stringed
instruments. Knowing and understanding music notation, history of music,
literature, related music theories, steps for teaching basic Thai plucked stringed
instruments, and being able to apply knowledge with teaching musical skills.
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รหัสวิชา
2033301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องดีดไทย 5
2 (1–2–3)
Thai Plucked String Skill 5
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวสาหรับเครื่องดีดไทย และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัย ทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบั ติดนตรีกับการสอน
ทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรีเพื่อพัฒนา
สถาบัน และชุมชนได้
An increased development of musical skills from the Thai Plucked Stringed skill 4
course, practicing special techniques for the Thai plucked stringed instruments
and practicing solo and other songs for Thai musical instruments. Knowing and
understanding methods and guidelines for playing solo, research methodology in
music, music notation, history of music, literature, related music theories, steps
for teaching basic Thai plucked stringed instruments. Being able to apply
knowledge in teaching of musical skills and designing music teaching activities and
integration of musical works to develop institutions and communities.

รหัสวิชา
2031303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสีไทย 1
2(1–2–3)
Thai Bowed String Skill 1
การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพื้นฐาน บทเพลงพื้นฐานสาหรับเครื่องสีไทยประเภท
เพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอื่น ๆ มี บุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลัก
การบารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติติได้
A study of basic Thai bowed stringed instruments and basic song-chan song and
other songs for Thai bowed stringed instruments and having appropriate
personalities for playing musical instruments. Knowing and understanding the
principles of musical instrument maintenance, music notation, and being able to
apply knowledge in practice.
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รหัสวิชา
2031304

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสีไทย 2
2(1–2–3)
Thai Bowed String Skill 2
มีพัฒ นาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิ เศษสาหรับ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอนเครื่องสี
ไทยเบื้องต้น และสามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
An increased development of musical skills from the Thai Bowed Stringed skill 1
course, practicing special techniques for Thai bowed stringed instruments and
practicing sam-chan song, Thab songs and other songs. Knowing and
understanding music notation, history of music, literature, related music theories,
steps for teaching basic Thai bowed stringed instruments, and being able to apply
knowledge in practice.

รหัสวิชา
2032303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสีไทย 3
2(1–2–3)
Thai Bowed String Skill 3
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 2 ปฏิบัติ กลวิธีพิเศษสาหรั บ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องสีไทย
รู้และเข้าใจการบัน ทึกโน้ต ประวัติบ ทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีด นตรีที่ เกี่ ยวข้อง ลาดับขั้นตอน
การสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai Bowed Stringed skill 2
course, practicing special techniques for Thai bowed stringed instruments and
practicing playing overture, Thao songs, and other songs for Thai bowed stringed
instruments. Knowing and understanding music notation, history of music,
literature, related music theories, steps for teaching basic Thai bowed stringed
instruments, and being able to apply knowledge with teaching musical skills.
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รหัสวิชา
2032304

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสีไทย 4
2(1–2–3)
Thai Bowed String Skill 4
มีพัฒ นาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิ เศษสาหรับ
เครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่อง
สีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องลาดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai Bowed Stringed skill 3
course, practicing special techniques for Thai bowed stringed instruments and
practicing Thao song, Thayoi songs, La song and other songs for Thai bowed
stringed instruments. Knowing and understanding methods and guidelines for
playing music instruments, music notation, history of music, literature, related
music theories, steps for teaching basic Thai bowed stringed instruments,
designing music teaching activities, and being able to apply knowledge with
teaching musical skills.

รหัสวิชา
2033303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสีไทย 5
2(1–2–3)
Thai Bowed String Skill 5
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 ปฏิบัติกลวิ ธีพิเศษสาหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวสาหรับเครื่องตีไทย และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี กับการสอน
ทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรีเพื่อพัฒนา
สถาบัน และชุมชนได้
An increased development of musical skills from the Thai Bowed Stringed skill 4
course, practicing special techniques for Thai bowed stringed instruments and
practicing solo and other songs for Thai bowed stringed instruments. Knowing and
understanding methods and guidelines for playing solo, research methodology in
music, music notation, history of music, literature, related music theories, steps
for teaching Thai bowed stringed instruments. Being able to apply knowledge with
teaching musical skills, designing music teaching activities and integration of
musical works to develop institutions and communities.
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รหัสวิชา
2031305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องตีไทย 1
2(1–2–3)
Piphat Skill 1
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานสาหรับเครื่องตี ไทย
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลง
เครื่ อ งดนตรี รู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การบ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งดนตรี การบั น ทึ ก โน้ ต และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
Practicing basic Thai percussion instruments, basic song-chan song for Thai
percussion instruments, overture in the morning, and overture in the evening and
other songs. Having a good personality for playing musical instruments, knowing
and understanding the principles of musical instrument maintenance, music
notation, and being able to apply knowledge in practice.

รหัสวิชา
2031306

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องตีไทย 2
2(1–2–3)
Piphat Skill 2
มีพัฒ นาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอนเครื่องตี
ไทยเบื้องต้น และสามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
An increased development of musical skills from the Piphat skill 1 course,
practicing special techniques for Thai percussion instruments and practicing samchan song, Thab songs and other songs for Thai percussion instruments. Knowing
and understanding music notation, history of music, literature, related music
theories, steps for teaching basic for Thai percussion instruments, and being able
to apply knowledge in practice.

รหัสวิชา
2032305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องตีไทย 3
2(1–2–3)
Piphat Skill 3
มีพัฒ นาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องตีไทย
รู้และเข้าใจการบัน ทึกโน้ต ประวัติบ ทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีด นตรีที่ เกี่ ยวข้อง ลาดับขั้นตอน
การสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้

130
An increased development of musical skills from the Piphat skill 2 course,
practicing special techniques for Thai percussion instruments and practicing
overture, Thao songs, and other songs for Thai percussion instruments. Knowing
and understanding music notation, history of music, literature, related music
theories, steps for teaching basic for Thai percussion instruments, and being able
to apply knowledge with teaching musical skills.
รหัสวิชา
2032306

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องตีไทย 4
2(1–2–3)
Piphat Skill 4
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 3 ปฏิบัติ กลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องตี ไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอยเพลงลา และเพลงอื่น ๆ
สาหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง
An increased development of musical skills from the Piphat skill 3 course,
practicing special techniques for Thai percussion instruments and practicing series
of songs, Thao songs, Thayoi songs, La song and other songs for Thai percussion
instruments. Knowing and understanding methods and guidelines for playing
musical instruments in band, music notation, history of music, literature, and
related music theories.

รหัสวิชา
2033305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องตีไทย 5
2(1–2–3)
Piphat Skill 5
มีพัฒ นาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวสาหรับเครื่องตีไทย และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนว
ทางการบรรเลงเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
ทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรีเพื่อพัฒนา
สถาบัน และชุมชนได้
An increased development of musical skills from the Piphat skill 4 course,
practicing special techniques for Thai bowed stringed instruments and practicing
solo and other songs for Thai percussion instruments. Knowing and understanding
methods and guidelines for playing solo, research methodology in music, music
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notation, history of music, literature, related music theories, steps for teaching
Thai bowed stringed instruments. Being able to apply knowledge with teaching
musical skills, and communities.
รหัสวิชา
2031307

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
2(1–2–3)
Thai Wind Skill 1
การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพื้นฐาน โดยฝึกบทเพลงกลุ่มพื้นฐานสาหรับ เครื่อง
เป่าประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และ
เข้าใจ หลักการบารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
Playing basic Thai wind instruments by practicing basic song-chan song and other
songs for Thai wind instruments, having good personalities for playing musical
instruments, knowing and understanding the principles of musical instrument
maintenance, music notation, and being able to apply knowledge in practice.

รหัสวิชา
2031308

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
2(1–2–3)
Thai Wind Skill 2
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องเป่าไทย รู้และ
เข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน
เครื่องเป่าไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
An increased development of musical skills from the Thai wind skill 1 course,
practicing special techniques for Thai wind instruments and practicing sam-chan
song, Thab songs and other songs for Thai wind instruments. Knowing and
understanding music notation, history of music, literature, related music theories,
steps for teaching basic for Thai wind instruments, and being able to apply
knowledge in practice.

รหัสวิชา
2032307

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
2(1–2–3)
Thai Wind Skill 3
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่ อ งเป่ า ไทย ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่ น ๆ ส าหรั บ
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เครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง
ลาดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้ การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai wind skill 2 course,
practicing special techniques for Thai wind instruments and practicing overture,
Thao songs, and other songs for Thai wind instruments. Knowing and
understanding music notation, history of music, literature, related music theories,
steps for teaching basic for Thai wind instruments, and being able to apply
knowledge with teaching musical skills.
รหัสวิชา
2032308

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
2(1–2–3)
Thai Wind Skill 4
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สาหรับ
เครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจขนบ และแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรม
การสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai wind skill 3 course,
practicing special techniques for Thai wind instruments and practicing Thao songs,
Thayoi songs, La song and other songs for Thai wind instruments. Knowing and
understanding methods and guidelines for playing music instruments in band,
music notation, history of music, literature, related music theories, steps for
teaching basic for Thai wind instruments, designing music teaching activities, and
being able to apply knowledge with teaching musical skills.

รหัสวิชา
2033307

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
2(1–2–3)
Thai Wind Skill 5
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
เครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวสาหรับเครื่องเป่าไทย และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบ และ
แนวทางการบรรเลงเพลงเดี่ ย ว ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางดนตรี การบั น ทึ ก โน้ ต ประวั ติ บ ทเพลง
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรี
เพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชนได้
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An increased development of musical skills from the Thai wind skill 4 course,
practicing special techniques for Thai wind instruments and practicing solo and
other songs for Thai wind instruments. Knowing and understanding methods and
guidelines for playing solo songs, research methodology in music, music notation,
history of music, literature, related music theories, steps for teaching Thai bowed
stringed instruments. Being able to apply knowledge with teaching musical skills,
designing music teaching activities and integrating musical works to develop
institutions and communities.
รหัสวิชา
2031309

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
2(1–2–3)
Thai Singing Skill 1
การปฏิบัติเครื่องขับร้องไทยขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานสาหรั บการขับร้องไทยประเภท
เพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการขับร้อง รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ตขับร้อง
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
Practicing basic Thai singing, basic song-chan song and other songs, having good
personalities for singing, knowing and understanding the music notation of singing,
and being able to apply knowledge in practice.

รหัสวิชา
2031310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
2(1–2–3)
Thai Singing Skill 2
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
การขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับการขับร้อง
เพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับ
ขั้นตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
An increased development of musical skills from the Thai singing skill 1 course,
practicing special techniques for Thai singing and practicing sam-chan song, Thab
songs and other songs for Thai singing. Knowing and understanding music
notation, history of music, literature, related music theories, steps for teaching
basic Thai singing, and being able to apply knowledge in practice.
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รหัสวิชา
2032309

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
2(1–2–3)
Thai Singing Skill 3
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
ขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สาหรับเครื่องขับร้อง
เพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ขนบการร้องเพลงไทย ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
ทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Thai singing skill 2 course,
practicing special techniques for Thai singing and practicing Thab songs, Thao
songs, and other songs for Thai singing. Knowing and understanding music
notation, method of Thai singing, history of music, literature, related music
theories, steps for teaching, and being able to apply knowledge with teaching
musical skills.

รหัสวิชา
2032310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
2(1–2–3)
Thai Singing Skill 4
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับ
ขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ
สาหรับขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจขนบ และแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Thai singing skill 3 course,
practicing special techniques for Thai singing and practicing Thao songs, Thayoi
songs, La song and other songs for Thai singing. Knowing and understanding
methods and guidelines for singing in band, music notation, history of music,
literature, related music theories, and steps for teaching. Designing music teaching
activities and being able to apply knowledge with teaching musical skills.
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รหัสวิชา
2033309

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
2(1–2–3)
Thai Singing Skill 5
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีการขับร้อง
เพลงไทยขั้นสูง ปฏิบัติบทเพลงขับร้องประสานทานอง การร้องลาลอง และเพลงอื่น ๆ รู้และ
เข้ า ใจขนบและแนวทางการขั บ ร้ อ งร่ ว มกั บ วงดนตรี ช นิ ด ต่ า ง ๆ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางดนตรี
การบั น ทึ ก โน้ ต ประวั ติ บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี ด นตรีที่ เกี่ ย วข้ อ ง ล าดั บ ขั้ น ตอนการสอน
สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับ การสอนทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรีเพื่อพัฒนาสถาบัน และชุมชนได้
An increased development of musical skills from the Thai singing skill 4 course,
practicing special techniques for advanced Thai singing and practicing choir,
Lamlong singing and other songs. Knowing and understanding methods and
guidelines for singing in bands, research methodology in music, music notation,
history of music, literature, related music theories, and steps for teaching Thai
bowed stringed instruments. Being able to apply knowledge with teaching musical
skills, designing music teaching activities and integrating musical works to develop
institutions and communities.

รหัสวิชา
2031311

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขิมไทย 1
2(1–2–3)
Khim Skill 1
การปฏิ บัติ ขิมไทยขั้น พื้ นฐาน บทเพลงฝึกหั ดพื้ นฐานสาหรับขิม ไทยประเภทเพลง 2 ชั้น และ
เพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
Practicing basic Khim (Thai dulcimer) and basic song-chan song and other songs
for Khim and having good personalities for playing musical instruments. Knowing
and understanding the principles of musical instrument maintenance, music
notation, and being able to apply knowledge in practice.

รหัสวิชา
2031312

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขิมไทย 2
2(1–2–3)
Khim Skill 2
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับขิมไทย
ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สาหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต
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ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
An increased development of musical skills from the Khim skill 1 course,
practicing special techniques and practicing sam-chan song, Thab songs and other
songs for Khim. Knowing and understanding music notation, history of music,
literature, related music theories, steps for teaching basic Khim, and being able to
apply knowledge in practice.
รหัสวิชา
2032311

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขิมไทย 3
2(1–2–3)
Khim Skill 3
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษ สาหรับขิมไทย
ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่ น ๆ ส าหรับ ขิ ม ไทย รู้ แ ละเข้ าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน และ
สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Khim skill 2 course,
practicing special technique and practicing overture, Thao songs, and other songs
for Khim. Knowing and understanding music notation, method of Thai singing,
history of music, literature, related music theories, steps for teaching, and being
able to apply knowledge with teaching musical skills

รหัสวิชา
2032312

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขิมไทย 4
2(1–2–3)
Khim Skill 4
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับขิมไทย
ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สาหรับขิมไทย รู้และเข้าใจ
ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลาดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี และ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับ การสอนทักษะดนตรีได้
An increased development of musical skills from the Khim skill 3 course,
practicing special techniques and practicing Thao songs, Thayoi songs, La song and
other songs for Khim. Knowing and understanding methods and guidelines for
playing Khim in bands, music notation, history of music, literature, related music
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theories, and steps for teaching. Designing music teaching activities and being able
to apply knowledge with teaching musical skills.
รหัสวิชา
2033311

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขิมไทย 5
2(1–2–3)
Khim Skill 5
มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษสาหรับขิมไทย
ปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวสาหรับขิมไทย และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการบรรเลงเพลง
เดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง
ล าดั บ ขั้ น ตอน การสอน สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ก ารปฏิ บั ติ ด นตรี กั บ การสอนทั ก ษะดนตรี
ออกแบบกิจกรรมการสอน ทักษะดนตรี และบูรณาการผลงานด้านดนตรีเพื่ อพัฒนาสถาบัน และ
ชุมชนได้
An increased development of musical skills from the Khim skill 4 course,
practicing special techniques and practicing solo and other songs for Khim.
Knowing and understanding methods and guidelines for playing solo, research
methodology in music, music notation, history of music, literature, related music
theories, and steps for teaching Thai bowed stringed instruments. Being able to
apply knowledge with teaching musical skills, designing music teaching activities
and integrating musical works to develop institutions and communities.

รหัสวิชา
2031605

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2(1–2–3)
Teaching of Gong Wong Yai
การปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื้นฐานสาหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลงอัตรา 2
ชั้น และเพลงอื่น ๆ มีบุ คลิก ภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
Practicing basic Gong Wong Yai and songs for song-chan song and other songs and
having good personalities for playing musical instruments. Knowing and
understanding the principles of musical instrument maintenance, music notation,
and being able to apply knowledge in practice.
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รหัสวิชา
2031606

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2(1–2–3)
Teaching of Keyboard
รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด มีทักษะที่สาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
บทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐานแบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์
และการปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการบารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรี และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
A study of basic of keyboard instruments, have important musical skills related to
basic songs and practicing basic techniques, major scale and various songs.
Knowing and understanding the maintenance of musical instruments, expressing
appropriate personality for playing musical instruments, and being able to apply
knowledge in practice.

รหัสวิชา
2033330

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ดนตรีร่วมสมัย
3(2–2–5)
Contemporary Music
ศึกษาประวัติ และรูปแบบของวงดนตรีร่วมสมัย เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงลักษณะของการจัดวง
ประเภทของบทเพลงที่ ใช้ โน้ต เพลง แนวของเครื่องแต่ล ะแนว พร้อมทั้ งปฏิ บัติ การบรรเลง
รวมวง โดยเน้นในเรื่องของจังหวะ ทานองความพร้อมเพรียง ความกลมกลืน ความถูกต้องของ
เสียง อารมณ์เพลง และการนาเสนอการแสดง
A study of history and styles of contemporary music, instruments, patterns of the
band, types of songs, notes, form of instruments, and performing with the band
focusing on rhythm melody, harmony, accuracy of sound, emotion, and
performance.

รหัสวิชา
2033331

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี
3(2–2–5)
Music Skill Enhancement
ฝึกเครื่องดนตรีไทยในกลุ่ม ดีด สี ตี เป่า ครบทุกกลุ่ม
Practicing Thai musical instruments in all groups.
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รหัสวิชา
2033332

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การปฏิบัติเพลงเดี่ยว
3(2–2–5)
Thai Classical Solo Song Performance
ฝึกปฏิบัติทักษะการปฏิบัติเพลงเดี่ยวตามเครื่องมือเอกของตนเอง
Practicing in performing solo music according to their own master instrument.
ข) กลุ่มดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา
2031603

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนทฤษฎีตะวันตก 1
2(1–2–3)
Teaching of Western Music Theory 1
คอร์ด 3 เสี ย ง (Triad), การพลิก กลั บ ของคอร์ด (Inversion), โมด (Modes), จุด พั ก ของเพลง
(cadence), การเคลื่ อ นที่ ข องคอร์ ด (Chord Progression) และการใช้ ค อร์ ด ในรู ป พื้ น ต้ น
โน้ ต นอกคอร์ด (Non Chord Tone) การประสานเสี ย ง 4 แนวที่ ค รูด นตรี ค วรทราบผ่ า น
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน สื บ เสาะและการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจ
การสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
A study of 3 chords (Triad), inversion, modes, cadence, chord progression, nonchord tone, and four - level harmonics that music teachers should know through
a problem-based learning as well as searching and cooperative learning to know
and understand music creation and be able to prepare music lessons in the Basic
Education Curriculum.

รหัสวิชา
2033602

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนทฤษฎีตะวันตก 2
2(1–2–3)
Teaching of Western Music Theory 2
หลักการและทฤษฎีประสานเสียง การประสานเสียง 4 แนว คอร์ดทบ 7 (7th Chord) ทบ 9
(9th Chord) หรือมากกว่า การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างเพลง (Modulation) โน้ตนอกคอร์ด
(Non Chord Tone) การใช้ค อร์ ด ยืม (Borrow chord) การใช้โครมาติ ก คอร์ด (Chromatic
chord) แบบต่าง ๆ การเขียนและวิเคราะห์ทานองที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้
ปัญ หาเป็ นฐาน สืบ เสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่ อให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี
จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
A study of choir principles and theories, the 4 choir, 7th chord, 9th chord or more,
modulation, non-cord tone, borrow chord and chromatic chords. Writing and
analyzing melodies that music teachers should know through a problem-based
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learning as well as searching and cooperative learning to know and understand
music creation and be able to prepare music lessons in the Basic Education
Curriculum.
รหัสวิชา
2031604

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
2(1–2–3)
Teaching of Western Music
ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ดนตรีร่วม
สมั ย รูป แบบบทประพั น ธ์ เครื่อ งดนตรี คี ต กวี แ ละผลงานที่ ส าคั ญ ที่ ค รูด นตรีค วรทราบผ่ า น
การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน สื บ เสาะ และการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจ
การสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถ เตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
A study of history and evolution of Western music in depth from ancient times to
the 20th century, contemporary music, styles of composition, musical instruments,
composers and important works that music teachers should know through a
problem-based learning as well as searching and cooperative learning to know
and understand music creation and be able to prepare music lessons in the Basic
Education Curriculum.

รหัสวิชา
2032604

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
2(1–2–3)
Western Music Ensemble Pedagogy
การควบคุมวงดนตรีสากล ลักษณะการบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อน หลักการวิเคราะห์เพลง
เบื้องต้น การบันทึกโน้ต มีทักษะการรวมวงที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถเตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้
A study of International band conducting, forms of complex music, music analysis,
music notation, having good music ensemble skills through the experience-based
learning and cooperative learning, and being able to prepare music lessons for
being an assistant in learning management.
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รหัสวิชา
2031313

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะกีตาร์ 1
2(1–2–3)
Guitar Skill 1
รู้พื้ น ฐานการบรรเลงกี ตาร์ มีทั กษะที่ สาคัญ ทางดนตรีที่ เกี่ยวข้ องกั บ บทเพลงและแบบฝึก หั ด
ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลง
ต่าง ๆ รู้และเข้าใจการบารุงรักษาเครื่องดนตรีแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี
A study of basic for playing the guitar, having important musical skills related to
basic songs and exercises and practicing basic techniques, playing major scales,
and performing various songs. Knowing and understanding the musical
instruments maintenance, and expressing the personality when playing musical
instruments.

รหัสวิชา
2031314

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะกีตาร์ 2
2(1–2–3)
Guitar Skill 2
พัฒ นาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก
บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้
นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Guitar skill 1 course and
practicing playing major scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion. Having important musical skills related to finger
movement, using right fingers or other techniques, knowing the composers'
biography and the history of songs, and being able to show the musical
performance to the public at least 1 time.

รหัสวิชา
2032313

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะกีตาร์ 3
2(1–2–3)
Guitar Skill 3
พัฒ นาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก
ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพ
เสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ การอิมโพรไวส์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว
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หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง และประวัติของบทเพลงสามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
An increased development of musical skills from the Guitar skill 2 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval, and other songs
focusing on the sound quality, accent, emotion and improvise. Having important
musical skills related to using fingers or other techniques, knowing the composers'
biography and the history of songs, being able to show the musical performance
to the public at least 1 time, and being able to apply knowledge in teaching.
รหัสวิชา
2032314

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะกีตาร์ 4
2(1–2–3)
Guitar Skill 4
พัฒ นาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่ม ขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 3 ปฏิบั ติแบบฝึกหัด หรือบทฝึ ก
ฝึก ไล่ บั น ไดเสีย งเมเจอร์แ ละไมเนอร์ และขั้ น คู่ 3 และบั น ไดเสีย งโครมาติ ก ปฏิ บั ติ บ ทเพลง
ประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ ง คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ า ยทอดอารมณ์ การอิ ม โพรไวส์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือเทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง
สามารถแสดงผลงานทางดนตรี ต่ อ สาธารณชนอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง รู้ วิธี ก ารสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Guitar skill 3 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale
focusing on the sound quality, accent, emotion and improvise related to using
fingers or other techniques, knowing the composers' biography and the history of
songs, being able to show the musical performance to the public at least 1 time,
knowing methods of teaching and being able to design lessons for music teaching.

รหัสวิชา
2033313

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะกีตาร์ 5
2(1–2–3)
Guitar Skill 5
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก
ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ ง คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ า ยทอดอารมณ์
การอิมโพรไวส์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลง
เบื้ อ งต้ น สามารถแสดงผลงานทางดนตรี ต่ อ สาธารณชนอย่ างน้ อ ย 1 ครั้ ง บู รณาการทั ก ษะ
การปฏิ บั ติ ด นตรี กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการปฏิ บั ติ ด นตรี กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือเทคนิคอื่น ๆ ได้
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An increased development of musical skills from the Guitar skill 4 course and
practicing playing songs focusing on the sound quality, accent, emotion and
improvise. Knowing the composers' biography and the history of songs,
understanding the basic song analysis, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, and integrating musical skills and
learning activities related to using fingers or other techniques.
รหัสวิชา
2031315

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะคีย์บอร์ด 1
2(1–2–3)
Keyboard Skill 1
รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด มีทักษะที่สาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
บทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์
และการปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการบารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรี
A study of basic knowledge of keyboard instruments, having important musical
skills related to basic songs and practicing basic techniques, major scales and
various songs. Knowing and understanding the musical instrument maintenance
and expressing the personalities when playing musical instruments.

รหัสวิชา
2031316

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะคีย์บอร์ด 2
2(1–2–3)
Keyboard Skill 2
พั ฒ นาการทางทั กษะดนตรีที่ เพิ่ ม ขึ้น จากรายวิ ชาทั ก ษะคีย์ บ อร์ด 1 ปฏิ บั ติ แ บบฝึ กหั ด หรื อ
บทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบั ติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่น ๆ
รู้ประวัติของผู้แต่ง และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Keyboard skill 1 course and
practicing playing major scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion. Having important musical skills related to using
fingers or other techniques, knowing the composers' biography and the history of
songs, and being able to show the musical performance to the public at least 1
time.
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รหัสวิชา
2032315

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะคีย์บอร์ด 3
2(1–2–3)
Keyboard Skill 3
พั ฒ นาการทางทั ก ษะดนตรี ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากรายวิ ชาทั ก ษะคี ย์ บ อร์ ด 2 ปฏิ บั ติ แ บบฝึ ก หั ด หรื อ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง
คุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ
เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของ ผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
An increased development of musical skills from the Keyboard skill 2 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval, and songs focusing on
the sound quality, accent, and emotion. Having important musical skills related to
using fingers or other techniques, knowing the composers' biography and the
history of songs, showing the musical performance to the public at least 1 time,
and being able to apply knowledge in teaching.

รหัสวิชา
2032316

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะคีย์บอร์ด 4
2(1–2–3)
Keyboard Skill 4
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือบทฝึก
ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ
โดยคานึ งถึง คุณ ภาพเสียง ส าเนี ยง การถ่ ายทอดอารมณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับเทคนิ คการใช้นิ้ ว หรือ
เทคนิ ค อื่ น ๆ รู้ ประวั ติ ของผู้ แ ต่ งและประวั ติ ข องบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Keyboard skill 3 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale
focusing on the sound quality, accent, and emotion related to using fingers or
other techniques. Knowing the composers' biography and the history of songs,
being able to show the musical performance to the public at least 1 time,
knowing methods of teaching and being able to design lessons for music teaching.
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รหัสวิชา
2033315

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะคีย์บอร์ด 5
2(1–2–3)
Keyboard Skill 5
พั ฒ นาการทางทั กษะดนตรีที่ เพิ่ ม ขึ้น จากรายวิ ชาทั ก ษะคีย์ บ อร์ด 4 ปฏิ บั ติ แ บบฝึ กหั ด หรื อ
บทฝึก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรี ต่ อ สาธารณชนอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง บู ร ณาการทั ก ษะการปฏิ บั ติ ด นตรี
กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการ
ใช้นิ้ว หรือเทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the Keyboard skill 4 course,
practicing playing songs focusing on the sound quality, accent, and emotion and
knowing the composers' biography and the history of songs. Knowing and
understanding the basic song analysis, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, and integrating musical skills and
learning activities related to using fingers or other techniques.

รหัสวิชา
2031317

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1
2(1–2–3)
String Skill 1
รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล มีทักษะที่สาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้ นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์ และการปฏิบั ติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการบารุงรักษาเครื่อ งดนตรี แสดงออกถึ ง
บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี
A study of basic international string instruments, having important musical skills
related to basic songs and practicing basic techniques, major scales and various
songs. Knowing and understanding the musical instrument maintenance and
expressing the appropriate personalities for playing musical instruments.
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2
2(1–2–3)
String Skill 2
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 1 ปฏิบัติ แบบฝึกหัด
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทั กษะสาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้โบว์ การใช้นิ้ว หรือ

รหัสวิชา
2031318
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เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติ ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the String skill 1 course,
practicing playing minor scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion and having important musical skills related to using
bow and fingers or other techniques. Knowing the composers' biography and the
history of songs and being able to show the musical performance to the public at
least 1 time.
รหัสวิชา
2032317

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3
2(1–2–3)
String Skill 3
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง
คุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้
โบว์ หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
An increased development of musical skills from the String skill 2 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and songs focusing on
the sound quality, accent, and emotion and having important musical skills
related to using fingers and bow, or other techniques. Knowing the composers'
biography and the history of songs, showing the musical performance to the
public at least 1 time, and being able to apply knowledge in teaching.

รหัสวิชา
2032318

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4
2(1–2–3)
String Skill 4
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียงการถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิค อื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและสามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี
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An increased development of musical skills from the String skill 3 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale and
practicing songs focusing on the sound quality, accent, and emotion related to
using fingers or other techniques. Knowing the composers' biography and the
history of songs, showing the musical performance to the public at least 1 time,
knowing methods of teaching, and being able to design lessons for music
teaching.
รหัสวิชา
2033317

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5
2(1–2–3)
String Skill 5
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึงคุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บ ทเพลงเบื้องต้น สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกั บกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การ
ใช้โบว์ หรือ เทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the String skill 4 course and
practicing playing songs focusing on the sound quality, accent, and emotion.
Knowing the composers' biography and the history of the songs, understanding
the basic song analysis, being able to show the musical performance to the public
at least 1 time, integrating musical skills and learning activities related to using
fingers, bow, or other techniques.

รหัสวิชา
2031319

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องกระทบ 1
2(1–2–3)
Percussion Skill 1
รู้พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องกระทบต่าง ๆ มีทักษะที่สาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและ
แบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ แบบฝึก
Single Stroke, Double Stroke และการปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการดูแลเครื่องดนตรี
การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องกระทบ
A study of basic knowledge of percussion instruments, having important musical
skills related to basic songs and practicing basic techniques, major scales, single
stroke, double strokes and various songs. Knowing and understanding the

148
maintenance for musical instruments and expression the appropriate personalities
for playing musical instruments.
รหัสวิชา
2031320

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องกระทบ 2
2(1–2–3)
Percussion Skill 2
พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 1 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพ
เสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การฝึกแบบฝึก
Single Paradiddle , Double Paradiddle , หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Percussion skill 1 course and
practicing playing minor scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion. Having important musical skills related to
techniques, practicing Single Paradiddle, Double Paradiddle and other techniques,
knowing the composers' biography and the history of songs, and being able to
show the musical performance to the public at least 1 time.

รหัสวิชา
2032319

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องกระทบ 3
2(1–2–3)
Percussion Skill 3
พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 2 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ
โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค หรือ
เทคนิ ค อื่ น ๆ รู้ ป ระวั ติ ข องผู้ แ ต่ งและประวั ติ ข องบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
An increased development of musical skills from the Percussion skill 2 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and types of songs
focusing on the sound quality, accent, and emotion. Having important technique
musical skills, knowing the composers' biography and the history of songs, being
able to show the musical performance to the public at least 1 time, and being
able to apply knowledge in teaching.
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รหัสวิชา
2032320

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องกระทบ 4
2(1–2–3)
Percussion Skill 4
พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 3 ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก
ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ ง ถึ งคุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ า ยทอดอารมณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการบรรเลงเครื่องกระทบประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที
หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอน และสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Percussion skill 3 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale,
and various songs focusing on the sound quality, accent, and emotion related to
using techniques, performing on the stage or other techniques, knowing the
composers' biography and the history of songs, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, knowing methods of teaching and
being able to design lessons for music teaching.

รหัสวิชา
2033319

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องกระทบ 5
2(1–2–3)
Percussion Skill 5
พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 4 ปฏิบัติ
แบบฝึ ก หั ด หรื อ บทฝึ ก ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ งคุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง
การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงเครื่องกระทบประเภทต่าง ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจ การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรี
ชนิดอื่น และการบรรเลงเป็นวง การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บนเวทีแสดง หรือเทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the Percussion skill 4 course and
practicing playing various songs focusing on the sound quality, accent, emotion,
and techniques for playing percussion instruments. Knowing the composers'
biography and the history of songs, understanding the basic song analysis, being
able to show the musical performance to the public at least 1 time, integrating
musical skills and learning activities related to techniques used with other musical
instruments, and performing in band and on the stage, or other techniques.
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รหัสวิชา
2031321

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
2(1–2–3)
Brass Skill 1
รู้ พื้ น ฐานการบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งลมทองเหลื อ ง มี ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่
บั น ไดเสี ย งเมเจอร์ และการปฏิ บั ติ บ ทเพลงต่ า ง ๆ รู้ แ ละเข้ า ใจการบ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งดนตรี
แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี
A study of basic knowledge of brass instruments, having important musical skills
related to basic songs and practicing basic techniques, major scales and songs.
Knowing and understanding the maintenance for musical instruments and
expressing the appropriate personalities for playing musical instruments.

รหัสวิชา
2031322

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
2(1–2–3)
Brass Skill 2
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญ ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิ ค การใช้ลม การออกเสียง
การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Brass skill 1 course and
practicing playing minor scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion. Having important musical skills related to
techniques, blowing, sound, using fingers / slides or other techniques, knowing the
composers' biography and the history of songs, and being able to show the
musical performance to the public at least 1 time.

รหัสวิชา
2032321

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
2(1–2–3)
Brass Skill 3
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท เพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง
คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ ายทอดอารมณ์ มี ทั ก ษะดนตรีที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การใช้ล ม
การออกเสียง การใช้นิ้ว /สไลด์ หรือเทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่ งและประวัติของบทเพลง
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สามารถแสดงผลงานทางดนตรี ต่ อ สาธารณชนอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
An increased development of musical skills from the Brass skill 2 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and types of songs
focusing on the sound quality, accent, and emotion. Having important technique
musical skills related to blowing, sound, using fingers / slides or other techniques,
knowing the composers' biography and the history of songs, being able to show
the musical performance to the public at least 1 time, and being able to apply
knowledge in teaching.
รหัสวิชา
2032322

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
2(1–2–3)
Brass Skill 4
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่ม ขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัด
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบท
เพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึ งถึงคุณ ภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกั บ
เทคนิ ค การใช้ ลม การออกเสียง การใช้นิ้ ว/สไลด์ หรือ เทคนิ คอื่ น ๆ รู้ป ระวัติข องผู้ แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอน
และสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Brass skill 3 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale and
various songs focusing on the sound quality, accent, and emotion related to
blowing, sound, using fingers / slides, or other techniques, knowing the
composers' biography and the history of songs, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, knowing methods of teaching, and
being able to design lessons for music teaching.

รหัสวิชา
2033321

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
2(1–2–3)
Brass Skill 5
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด
หรือบทฝึ ก ปฏิบั ติบ ทเพลงประเภทต่ าง ๆ โดยคานึงถึง คุ ณ ภาพเสี ย ง สาเนียง การถ่ ายทอด
อารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรี
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กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the Brass skill 4 course,
practicing playing various songs focusing on the sound quality, accent, and
emotion and knowing the composers' biography and the history of songs. Knowing
and understanding the basic song analysis, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, and integrating musical skills and
learning activities related to techniques, blowing, sound, using fingers / slides, or
other techniques.
รหัสวิชา
2031323

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมไม้ 1
2(1–2–3)
Wood Wind Skill 1
รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ มีทักษะที่สาคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
บทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์
และการปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการบารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรี
A study of basic knowledge of wood wind instruments, having important musical
skills related to basic songs and exercises and practicing basic techniques, major
scales and various songs. Knowing and understanding the maintenance for
musical instruments, and expressing the appropriate personalities for playing
musical instruments.

รหัสวิชา
2031324

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมไม้ 2
2(1–2–3)
Wood Wind Skill 2
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 1ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึ ก บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ ง คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญ ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิ ค การใช้ลม การออกเสียง
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Wood wind skill 1 course,
practicing playing minor scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion and having important musical skills related to
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techniques, blowing, sound, using fingers, or other techniques. Knowing the
composers' biography and the history of the songs and being able to show the
musical performance to the public at least 1 time.
รหัสวิชา
2032323

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมไม้ 3
2(1–2–3)
Wood Wind Skill 3
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึ ก ฝึ ก ไล่ บั น ไดเสี ย งเมเจอร์แ ละไมเนอร์ และขั้ น คู่ 3 บทเพลงประเภทต่ าง ๆ โดยค านึ งถึ ง
คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ ายทอดอารมณ์ มี ทั ก ษะดนตรีที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การใช้ล ม
การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอน
An increased development of musical skills from the Wood wind skill 2 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and types of songs
focusing on the sound quality, accent, and emotion and having important
technical musical skills related to blowing, sound, using fingers or other
techniques. Knowing the composers' biography and the history of songs, being
able to show the musical performance to the public at least 1 time, and being
able to apply knowledge in teaching.

รหัสวิชา
2032324

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมไม้ 4
2(1–2–3)
Wood Wind Skill 4
พัฒ นาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่ม ขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 3 ปฏิบั ติแบบฝึกหัดหรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้ลม การออกเสียง ใช้นิ้ว หรือเทคนิค อื่น ๆ รู้ป ระวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง
สามารถแสดงผลงานทางดนตรี ต่ อ สาธารณชนอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง รู้ วิธี ก ารสอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Wood wind skill 3 course
and practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic
scale, various songs focusing on the sound quality, accent, and emotion related
to blowing, sound, using fingers or other techniques. Knowing the composers'
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biography and the history of songs, being able to show the musical performance
to the public at least 1 time, knowing methods of teaching, and being able to
design lessons for music teaching.
รหัสวิชา
2033323

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะเครื่องลมไม้ 5
2(1–2–3)
Wood Wind Skill 5
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึก ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ าง ๆ โดยค านึ งถึ งคุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ ายทอดอารมณ์
รู้ประวัติของผู้แต่ง และประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้
นิ้วหรือ เทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the Wood wind skill 4 course
and practicing playing various songs focusing on the sound quality, accent, and
emotion. Knowing the composers' biography and the history of songs,
understanding the basic song analysis, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, and integrating musical skills and
learning activities related to using fingers or other techniques.

รหัสวิชา
2031325

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องสากล 1
2(1–2–3)
Voice Skill 1
รู้พื้ นฐานการขับ ร้องเพลง การหายใจ มี ทักษะที่สาคัญ ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ บทเพลง และ
แบบฝึ ก หั ด ขั้ น พื้ น ฐาน ปฏิ บั ติ เทคนิ ค ขั้ น พื้ น ฐาน แบบฝึ ก หั ด ฝึ ก ไล่ บั น ไดเสี ย งเมเจอร์ และ
การปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสียง แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการขับร้อง
เพลง
A study of basic singing, breathing, having important musical skills related to basic
songs and exercises and practicing basic techniques, major scales and various
songs. Knowing and understanding about caring glottis and expressing the
appropriate personalities for singing.
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รหัสวิชา
2031326

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องสากล 2
2(1–2–3)
Voice Skill 2
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึ ก บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ ปฏิ บั ติ บ ทเพลงประเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ ง คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะสาคัญ ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิ ค การใช้ลม การออกเสียง
การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Voice skill 1 course,
practicing playing minor scales and various types of music focusing on the sound
quality, accent, and emotion and having important musical skills related to
techniques, blowing, sound, using microphone, or other techniques. Knowing the
composer's biography and the history of songs and being able to show the
musical performance to the public at least 1 time.

รหัสวิชา
2032325

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องสากล 3
2(1–2–3)
Voice Skill 3
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 2 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึ ก ฝึ ก ไล่ บั น ไดเสี ย งเมเจอร์แ ละไมเนอร์ และขั้ น คู่ 3 บทเพลงประเภทต่ าง ๆ โดยค านึ งถึ ง
คุ ณ ภาพเสี ย ง ส าเนี ย ง การถ่ ายทอดอารมณ์ มี ทั ก ษะดนตรีที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การใช้ล ม
การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือเทคนิคอื่น ๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
An increased development of musical skills from the Voice skill 2 course,
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and types of songs
focusing on the sound quality, accent, and emotion and having important
technique musical skills related to blowing, sound, using microphone or other
techniques. Knowing the composers' biography and the history of songs and being
able to show the musical performance to the public at least 1 time.
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รหัสวิชา
2032326

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องสากล 4
2(1–2–3)
Voice Skill 4
พัฒ นาการทางทักษะดนตรี ที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 ปฏิบัติแบบฝึกหัดหรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบทเพลง
ประเภท ต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนียงการถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้ ล ม การออกเสี ยง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิ ค อื่ น ๆ รู้ป ระวัติ ของผู้แ ต่ งและประวั ติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอน และ
สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี
An increased development of musical skills from the Voice skill 3 course and
practicing playing major and minor scales, the 3rd interval and chromatic scale,
and various songs focusing on the sound quality, accent, and emotion related to
blowing, sound, using microphone or other techniques. Knowing the composers'
biography and the history of songs, being able to show the musical performance
to the public at least 1 time, knowing methods of teaching, and being able to
design lessons for music teaching.

รหัสวิชา
2033325

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะขับร้องสากล 5
2(1–2–3)
Voice Skill 5
พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 4 ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง คุณภาพเสียง สาเนีย ง การถ่ายทอดอารมณ์
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับ
กิจกรรม การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิ บัติดนตรีกับกิ จกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ ยวข้องกับเทคนิ ค
การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอื่น ๆ ได้
An increased development of musical skills from the Voice skill 4 course and
practicing playing various songs focusing on the sound quality, accent, and
emotion. Knowing the composers' biography and the history of songs,
understanding the basic song analysis, being able to show the musical
performance to the public at least 1 time, and integrating musical skills and
learning activities related to blowing, sound, using microphone or other
techniques.
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รหัสวิชา
2033333

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โสตทักษะ
3(2–2–5)
Aural Skill
ฝึกทักษะการฟังและการร้องในหัวข้อต่าง ๆ เช่น จังหวะ ขั้นคู่ บันไดเสียง และทานองแบบ
ไดอาโทนิค รวมถึงฝึกการเขียนโน้ตตามทานองหรือจังหวะที่ได้ยิน
Practicing listening and singing skills in various topics such as double strokes,
intervals, scales and diatonic melodies including practicing writing notes according
to the melody or rhythm that is heard.

รหัสวิชา
2033335

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ขับร้องประสานเสียง
3(2–2–5)
Chorus
เรื่อ งพิ สั ย ความสู งต่ าของเสี ย งผู้ ร้ อ ง การจั ด กลุ่ ม พิ สั ย การออกเสี ย ง การหายใจที่ ถู ก ต้ อ ง
การใช้เสียง การออกเสียงสระต่าง ๆ ฝึกเทียบเสียงกับเครื่องดนตรี บันไดเสียง ฝึกการย้าย
บันไดเสียงขึ้นลง ฝึกปฏิบัติบทเพลง 2 แนว 3 แนว และ 4 แนว
A study of basic knowledge of low and height range, chorus, pronunciation,
correct breathing, using sound, pronunciation of vowels, practicing comparing
sounds with instruments, practicing moving scales up and down, and practicing
2,3 and 4 types of music.

รหัสวิชา
2033336

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการวงโยธวาทิต
3(2–2–5)
Principles of Military Band
ประวั ติ หน้ าที่ ของวงโยธวาทิ ต รวมถึ ง เครื่ องดนตรี แนวของ เครื่ องดนตรี การเที ยบเสี ยง
การจัด รูป แบบของวง การฝึ ก ซ้ อ ม บทเพลงที่ ใช้ ในการประกอบพิ ธี ก ารและบทบาทอื่ น ๆ
สาหรับวงโยธวาทิต
A study of history of the military band, including musical instruments, feature of
instruments, band arrangement, rehearsals, songs used in ceremonies and other
roles for the military band.

158
รหัสวิชา
2033337

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การอานวยเพลงเบื้องต้น
Introduction to Conducting

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2–2–5)

ฝึกการใช้ไม้บาตอง (Baton) ในอัตราจังหวะ , , , ,
,
,
และ อื่น ๆ
การฝึกซ้อมวง การเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์เพลง และการอานวยเพลงกับวงดนตรี
Practicing using baton in the rhythm of , , , ,
,
, and others,
conveying emotions, and practicing music arrangement with the band.

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
Performing and Musical Arts
Program in Music Education
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏดุริยางคศาสตร์) ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education
(Performing and Musical Arts)
(Music Education)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (นาฏดุริยางคศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Performing and Musical Arts) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Music Education)

เหตุผล
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของ
การผลิตครู
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
167 หน่วยกิต
3.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
131
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู
52
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
79
หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนบังคับ
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเลือก
4
หน่วยกิต
2.4 วิชาเอกบังคับเฉพาะแขนง (เลือกแขนงใดแขนงหนึ่ง)
2.4.1 แขนงนาฏศิลป์ไทย
46
หน่วยกิต
2.4.2 แขนงดนตรีไทย
46
หน่วยกิต
2.4.3 แขนงดนตรีสากล
46
หน่วยกิต
2.5 วิชาเอกเลือกเฉพาะแขนง
5
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
เหตุผล
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
โครงสร้างของหลักสูตร
1. ปรับโครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิ รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต โดย มีจานวนหน่วยกิตลดลงจาก
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
เดิ มเนื่ องจากปรั บปรุ งให้ เป็ น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2. ปรับโครงสร้าง โดย
1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
ปรั บ เปลี่ ย นจากสาขาวิ ช า
1.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
นาฏดุ ริ ย างคศาสตร์ เป็ น
1.4) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
97 หน่วยกิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอก บังคับ
2.2.1) วิชาเอก เลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

37
22
15
60
40
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
สาขาวิชาดนตรี
(1) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา

(2) ทฤษฎีดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล

2031607 ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
3 (2–2–5)
Music Practice for Teacher
หลักการสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต ค่าของ
โน้ต บันไดเสียง กุญแจเสียง เครื่ องหมายกาหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง และศัพ ท์
เฉพาะทางดนตรีผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อ
มีความรู้ และความเข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้กับการสอน
2032401 ทักษะการรวมวงดนตรี
1 (0–2–1)
Practice of Ensemble
ฝึก ปฏิ บั ติร วมวงท างานร่ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ รู้ และเข้าใจรูป แบบ
ลักษณะการบรรเลงของเครื่องมือเอก เตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ เข้าใจการบันทึกโน้ต หลักการบรรเลง ศัพท์สังคีต และวรรณกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ ง มี ทั ก ษะเครื่ อ งเอกและการรวมวงดนตรี ที่ ดี โดยผ่ านการเรีย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ
2031101 ทฤษฎีดนตรีไทย
1(2–0–1)
Theory of Thai Music
เสี ยงในดนตรีไทย ท านอง จังหวะ รูป แบบและประเภทเพลงไทย
เครื่องดนตรี วงดนตรี ศัพท์สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย การอ่านและบันทึกโน้ตเพลง
ไทย

ฝึ ก ทั ก ษะดนตรี แ ละ
ทักษะการรวมวงเพื่อ
สร้างสุ น ทรี ย ศาสตร์
และเพื่ อ การจั ด การ
เรี ย นการสอนทาง
ดนตรีศึกษา

ป รั บ ร า ย วิ ช า ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นทั้ ง
ทฤษฏีดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตก
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สาขาวิชาดนตรี

(3) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(3.1) ดนตรีในยุคต่าง ๆ
(3.2) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

(4) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
2031102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
1(2–0–1)
Theory of Western Music
ทฤษฎีดนตรีขั้นเบื้องต้น การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต ค่าของโน้ต บันได
เสียง กุญแจเสียง เครื่องหมายกาหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทาง
ดนตรี
2031201 ประวัติดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
1(2–0–1)
History of Thai Music and Western Music
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ คีตกวีไทย
และตะวันตกพอสังเขปเพื่อนาไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
2032501 ดนตรีโลก
2 (1–2–3)
World Music
ออกแบบกลวิธีการสอนดนตรีในวัฒ นธรรมอื่น ๆ ในสถานศึกษา
รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ประเภทเครื่องดนตรี ประเภทวงดนตรี ประเภท
บทเพลงวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ของดนตรีนานาชาติ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรี
เปรียบเทียบ
2031607 ทักษะดนตรีสาหรับครูดนตรีศึกษา
3 (2–2–5)
Music Practice for Teacher
หลักการสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต ค่าของ
โน้ต บันไดเสียง กุญแจเสียง เครื่องหมายกาหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง และศัพ ท์
เฉพาะทางดนตรีผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อ
มีความรู้ และความเข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้กับการสอน

เหตุผล

ปรับ ราวิ ช าบั งคั บ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นทั้ ง
วิช าประวัติ ปรั ช ญา
ทางดนตรี คีตกวีไทย
แ ล ะ ด น ต รี ใ น
วัฒนธรรมต่างๆ ของ
โลก

ป รั บ ป รุ ง ร าย วิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การใช้ ใ น
การจั ด การเรี ย นการ
สอนของนักศึกษาในทุก
ระดับชั้น
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(5) การจัดการเรียนรู้ดนตรี

(6) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล

2032601

หลักการสอนดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Music Education Pedagogy
ประวั ติ ที่ ม า ความหมาย แนวคิ ด ความส าคั ญ ของดนตรี ศึ ก ษา
หลั ก การ และทฤษฎี ท างดนตรีศึ ก ษา องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รดนตรี ศึ ก ษา
ขั้นตอนการสอนดนตรีเบื้องต้น แสดงออกถึงบุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การ
สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูดนตรี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทา
และการมีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจลาดับขั้นตอนหลักการสอน
ดนตรีศึกษา และฝึกประสบการณ์สอนดนตรีในสถานการณ์จาลองได้
2032602 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Teacher Preparation of Music Education
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัด การเรีย นรู้ท างดนตรีทางดนตรีเบื้ องต้น การจั ดการสิ่งแวดล้อมเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจการวัด และประเมินผลจิตวิทยาการสอนดนตรีเบื้องต้น
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ทาง
ดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงรายวิชาการ
จัดการเรียนการสอน
ทั้งหลักการสอนและ
การเตรี ย มการสอน
เพื่ อ ความพร้ อ มใน
การจัดการเรียนรู้

2033601

ป รั บ ป รุ ง ร าย วิ ช าให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนสอดแทรก
จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู
ดนตรี

กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Teaching Strategy of Music Education
หลั ก การบู ร ณาการกิ จ กรรมทางดนตรี กั บ การเรีย นรู้ข องผู้ เรี ย น
จิตวิทยาสาหรับครูดนตรี การควบคุมชั้นเรียน เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีในยุคปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active

164
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
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(7) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา

(8) ทักษะดนตรี
(8.1) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(8.2) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(8.3) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอด
ความรู้สึกทางดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
Learning) และมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ สามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทดลองสอนดนตรี ใ น
สถานศึกษาบูรณาการออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรี
2031701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1–2–3)
Productions of Computerized Music
กระบวนการผลิตผลงานทางดนตรี การบันทึกโน้ต การผลิตสื่อการ
สอน การบันทึก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงในสตูดิโอ และการ
บันทึกเสียง ภาคสนาม ตัดต่อและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
2031103

การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
2 (1–2–3)
Solfege and Dictation
ฝึกอ่าน และบันทึกโน้ตไทย และตะวันตก เข้าใจสัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายทางดนตรีที่ใช้สาหรับบันทึกโน้ต ในรูปแบบต่าง ๆ
203333

โสตทักษะ
3(2–2–5)
Aural Skill
ฝึกทักษะการฟังและการร้องในหัวข้อต่าง ๆ เช่น จังหวะ ขั้นคู่
บันไดเสียง และทานองแบบ ไดอาโทนิค รวมถึงฝึกการเขียนโน้ตตามทานอง
หรือจังหวะที่ได้ยิน
2032330 การขับร้อง
2 (1–2–3)
Singing Performance
ทั ก ษะพื้ น ฐานการขั บ ร้ อ งเพลงประเภทต่ า ง ๆ ฝึ ก ขั บ ร้ อ งเพลง
สาหรับเด็ก เพลงพื้นบ้าน เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสมัยนิยม ตามความเหมาะสม

เหตุผล

ปรับปรุงรายวิชาการ
ผลิตสื่อการสอนและการ
สร้างผลงานทางดนตรี
ด้วยคอมพิวเตอร์รวมกัน
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ทั้ง 2 ด้าน
ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน
ทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก การ
เขี ย น อ่ า น โน้ ต ดนตรี
แ ล ะ ฝึ ก โส ต ทั ก ษ ะ ที่
สาคัญสาหรับครูดนตรี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
2032903

(9) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี

(10) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี

การนาเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2–2–5)
Music Recital
รู้วิธีการหาผู้สนับ สนุ นการจัดกิจกรรม การวางระบบการทางาน
การวางแผนงาน แนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ในการ
ดาเนินงาน ตัวอย่างกรณี ศึกษาในการแก้ปัญ หาการดาเนินการนาเสนอผลงาน
สามารถนาเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อ การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน นาเสนอผลงานอย่างน้อย 1
ผลงาน โดยได้รับ การเห็ นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้ส อนและสรุป ผล
ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
2032401
ทักษะการรวมวงดนตรี
1 (0–2–1)
Skill of Ensemble
ฝึก ปฏิ บั ติ รวมวง ท างานร่วมกั น เป็ น หมู่ ค ณะ รู้แ ละเข้ าใจรูป แบบลั ก ษณะการ
บรรเลงของเครื่องมือเอก เตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้
เข้าใจการบัน ทึกโน้ ต หลั กการบรรเลง ศั พท์ สังคีต และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง
เรียนรู้หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ องค์ประกอบของดนตรีเพื่อใช้ในการ
ปรั บ วง มี ทั ก ษะเครื่ อ งเอก และการรวมวงดนตรี ที่ ดี โดยผ่ า นการเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ
2031330 การซ่อมและการบารุงรักษาเครื่องดนตรี
2 (1–2–3)
Repair and Maintenance of Instruments
ระบบการทางานของเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี การดูแลรักษาทาความสะอาด
ซ่อมแซม ผลิตขึ้นมาใหม่ และการปรับแต่งเสียง เพื่อเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมใช้
งาน

เหตุผล

ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าให้
นั ก ศึ กษ าส าม ารถ
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ก า ร
วิเคราะห์ และเรียนรู้
หลักเกณฑ์ด้านดนตรี
ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
ประพันธ์เพลง
เพิ่ ม เติม รายวิช าการ
ซ่ อ มบ ารุ ง ทั้ ง เครื่ อ ง
ดนตรีไทยและเครื่อง
ดนตรีตะวันตก
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
พ.ศ. 2558
2000010

การสอนดนตรี
2(1–2–3)
Instruction of Music
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรี คุณลักษณะที่ดีของ
ครูผู้สอน วิเคราะห์คุณ ลักษณะผู้เรียน ปัญ หาการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบั ติ
ในการออกแบบกิจกรรม วิธีการสอนและกระบวนการสอนดนตรี เทคนิ ค
การสอนแบบต่าง ๆ การเลือกสื่อ การบันทึกการสอน การประเมินผลการสอน
และการปฏิบัติการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

2032601 หลักการสอนดนตรีศึกษา
3(2–2–5)
Music Education Pedagogy
ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความสาคัญของดนตรีศึกษา หลักการ และทฤษฎี
ทางดนตรีศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรดนตรีศึกษา ขั้นตอนการสอนดนตรี
เบื้องต้น แสดงออกถึงบุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจใน
การเป็นครูดนตรี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทา และ การมีส่วนร่วมกัน
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ให้ รู้แ ละเข้ า ใจล าดั บ ขั้ น ตอนหลั ก การสอนดนตรีศึ ก ษา และฝึ ก
ประสบการณ์สอนดนตรีในสถานการณ์จาลองได้
200006
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(3 –0–6) 2032903 การนาเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2–2–5)
Music and Drama Performance
Music Recital
ขั้ น ตอนการบริ ห ารการจั ด การแสดงดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ เพื่ อ น าเสนอ รู้วิธีการหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบการทางาน การวางแผนงาน
การแสดงเป็นกลุ่ม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในการดาเนินงาน ตัวอย่างกรณีศึกษา
ในการแก้ปัญหาการดาเนินการนาเสนอผลงาน สามารถนาเสนอผลงานดนตรีใน
รูปแบบต่าง ๆ ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อ การส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน นาเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน

เหตุผล
ปรับชื่อวิชา รหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา รหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาให้เหลือ
เฉพาะการแสดง
ผลงานทางดนตรี
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสาลี
2. อาจารย์จักริน จันทนภุมมะ
3. อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข
4. อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
5. อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ
6. อาจารย์ศิริวัฒน์ ขาเกิด
7. อาจารย์สมบัติ ไวยรัช
8. อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา
9. อาจารย์จิระนันท์ โตสิน
รายชื่ออาจารย์ประจา
10. อาจารย์สมชาย สะอาดนัก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เผือกบัวขาว

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2562
รายชื่ออาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์สมบัติ ไวยรัช
2. อาจารย์จักริน จันทนภุมมะ
3. อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสาลี
4. อาจารย์สมชาย สอาดนัก
5. อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
6. อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข
7. อาจารย์ปกป้อง ขาประเสริฐ
8. อาจารย์จิระนันท์ โตสิน

เหตุผล
ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรให้ มี
คุณ วุฒิ ตรงและคุณ สมบั ติ
เป็ น ไป ต าม ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมู่วิชา ดนตรีศึกษา
หมู่วิชาดนตรีศึกษา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
หมายเลข
ลักษณะเนื้อหาวิชา
1
ทฤษฎีดนตรี การวิเคราะห์ และประพันธ์เพลง
2
ประวัติ ดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
3
ปฏิบัติทักษะดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
4
ทักษะการจัดการวง การรวมวงดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
5
สังคีตศึกษา มานุษยวิทยาด้านดนตรี ดนตรีโลก
6
หลักการ วิธีการสอนดนตรี การสอนทักษะดนตรีดนตรี
7
วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีทางดนตรีศึกษา
8
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา อาศรมดนตรีศึกษา
9
โครงการพิเศษ วิจัย การแสดงผลงาน และการสัมมนา

รหัสวิชา
203_1_ _
203_2_ _
203_3_ _
203_4_ _
203_5_ _
203_6_ _
203_7_ _
203_8_ _
203_9_ _

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
สาขาวิชา สถานศึกษา
นายสมบัติ ไวยรัช
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ: 1.1 สมบัติ ไวยรัช และภาสกร ภู่ประภา. (2562) การสอนปรับแต่งลิ้น
วุฒิการศึกษา:
คลาริเน็ตและแซกโซโฟน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
ศศ.ม. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9(1): 280-287 (TCI-2). (บทความวิชาการ)
ค.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ผลงานวิจัย
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2547-2551 ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2) ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
3) ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
4) ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
5) ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
6) ปฏิบัติพื้นฐานเปียโน
7) ประวัติดนตรีตะวันตก
8) ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
พ.ศ. 2547-2551 ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
6. ประสบการณ์นิเทศ
พ.ศ. 2551-2557 อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
นายจักริน จันทนภุมมะ
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ: วุฒิการศึกษา:
2. ผลงานวิจัย
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 จักริน จันทนภุมมะ. (2559). การอนุรักษ์ดนตรีนาเสป และหาแนวทาง
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ดนตรีนาเสป ตาบลท่าแร้งออก อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559. 1671-1674.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2554-2556
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1
2) ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2
3) ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3
4) ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4
5) ปฏิบัติเครื่องสายไทย 5
6) ปฏิบัติพื้นฐานเปียโน
7) การวิเคราะห์เพลงไทย
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
นางสาวกมลาลักษณ์ นวมสาลี
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ: วุฒิการศึกษา:
2. ผลงานวิจัย
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.1 กมลาลักษณ์ นวมสาลี. (2559). การอนุรักษ์ดนตรีกะหร่าง และหาแนวทาง
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ดนตรีกะหร่าง บ้านโป่งลึก-บางกลอย
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ.2559. 1659-1663.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) สังคีตนิยม
2) ทฤษฎีดนตรีไทย
3) วิจัย 1
4) วิจัย 2
5) ดนตรีเอเชีย
6) การสอนดนตรี
7) ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
-
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

นายสมชาย สอาดนัก
ตาแหน่งทางวิชาการ: วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ. (ดนตรีสากล) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6. ประสบการณ์นิเทศ
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
1.1 สมชาย สอาดนัก และจิระนันท์ โตสิน. (2562). การสอนการดูแลรักษา
เครื่องลมทองเหลือง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1):
237-250 (TCI-2). (บทความวิชาการ)
2. ผลงานวิจัย
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2537-2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ครูสอนวิชาดนตรีสากล
โรงเรียนหนองพลับวิทยา
ช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

นายภาสกร ภู่ประภา
ตาแหน่งทางวิชาการ: วุฒิการศึกษา
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
4) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
5) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
6) การอ่านการเขียนโน้ตดนตรีสากล
7) การเรียบเรียงเสียงประสาน
8) การอานวยเพลงเบื้องต้น
9) การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
พ.ศ. 2537-2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ครูสอนวิชาดนตรีสากล
โรงเรียนหนองพลับวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
6. ประสบการณ์นิเทศ
พ.ศ. 2540-2557 อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
1.1 สมบัติ ไวยรัช และภาสกร ภู่ประภา. (2562) การสอนปรับแต่งลิ้น
คลาริเน็ตและแซกโซโฟน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
9(1): 280-287 (TCI-2). (บทความวิชาการ)
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
2. ผลงานวิจัย
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) ปฏิบัติกีต้าร์ 1
2) ปฏิบัติกีต้าร์ 2
3) ปฏิบัติกีต้าร์ 3
4) ปฏิบัติกีต้าร์ 4
5) ปฏิบัติกีต้าร์ 5
6) ทฤษฏีดนตรีสากล 1
7) ทฤษฏีดนตรีสากล 2
8) ทฤษฏีดนตรีสากล 3
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 002/2562
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
----------------------------------------------เพื่ อให้ การบริ ห ารหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน การพั ฒ นาหลั กสู ตร การติ ดตาม
ประเมินผล ดาเนิ นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
จึงแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์สมชาย
สอาดนัก
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สมบัติ
ไวยรัช
กรรมการ
3. อาจารย์จักริน
จันทนภุมมะ กรรมการ
4. อาจารย์กมลาลักษณ์
นวมสาลี
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ปราชญา
สายสุข
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รและหน้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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