
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
................................................................... 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Music Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Music Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 
 

3. วิชาเอก    
 ประกอบด้วยวิชาเอกดนตรีไทย และ วิชาเอกดนตรีสากล 
 

4. หลักสูตร 
 4.1  จำนวนหน่วยกิต   
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    139   หน่วยกิต 
 4.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า       31  หน่วยกิต 

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



            2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/วิชาเอกดนตรีสากล      
   (1) วิชาเอกดนตรีไทย   
    1) เอกบังคับ      40    หน่วยกิต 
    2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   20    หน่วยกติ 

(2) วิชาเอกดนตรีสากล 
    1) เอกบังคบั      40    หน่วยกิต 
    2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   20    หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          6    หน่วยกิต 
 
 

4.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        31   หน่วยกติ 
                       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ         กำหนดให้เรียน             29   หน่วยกิต จาก 3 
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
                          1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  กำหนดให้เรียน    11   หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001   ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                 2 (1-2-3) 

       (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 

300-11002   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3 (3-0-6) 
          (Human Behavior and Self Development) 
300-11003   ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3 (3-0-6) 

       (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004   นันทนาการสร้างสุข     3 (2-2-5) 

       (Recreation for Happiness) 
                   1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   กำหนดให้เรียน  9   หน่วยกิต  

  รหัสวิชา   รายวิชา        จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    3 (2-2-5) 

        (Thai Language for Communication) 
300-12002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 

(English for Communication) 
300-12003   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3 (2-2-5) 

(Academic English) 



                             1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน    
         9   หน่วยกิต  
  รหสัวิชา   รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001   วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล   3 (3-0-6) 

        (Science and Environment in Digital Age) 
300-13002   การคิดเชิงคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 

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

(Information Technology for Life Long Learning) 
             1.2 กลุ่มวิชาเลือก    กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต   โดยเลือกศึกษาจาก

รายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา       จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
300-11005   จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่     2 (2-0-4) 

        (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006   กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ   2 (2-0-4) 

   (Law in Everyday Life and Career) 
300-11007   เอเชียในโลกยุคใหม่          2 (2-0-4)      
   (Asia in the Modern World) 
300-11008   ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                      2 (2-0-4) 

        (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009                 กีฬาเพ่ือสุขภาพ      2 (1-2-3) 
                  (Sports for Health) 
300-12004  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย     2 (2-0-4) 
                 (Thai Contemporary Literature) 
300-12005   วรรณคดีไทยศึกษา     2 (2-0-4) 

        (Thai Literature Study) 
300-12006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ  2 (1-2-3) 

        (English for Career Preparation) 
300-12007   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 

        (Chinese Language for Communication) 
300-12008   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                     2 (1-2-3)        

        (Japanese Language for Communication) 
 



300-12009   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       2 (1-2-3) 
       (Korean Language for Communication)  

300-12010   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                                      2 (1-2-3) 
        (ASEAN Languages for Communication) 

300-13004   การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล  2 (1-2-3) 
(Using Computer Program and Digital Media) 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    กำหนดให้เรียน   102  หน่วยกิต 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   กำหนดให้เรียน   38  หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู       26  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา  รายวิชา            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ      3 (2-2-5) 
                   (Professional Teachers) 
300-21002 จิตวิทยาสำหรบัคร ู      3 (2-2-5) 
                     (Psychology for Teachers) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร      3 (2-2-5) 
                     (Curriculum Development) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                     (Methodology of Learning) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
                     (Learning Assessment) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   3 (2-2-5) 
                     (Innovation Information Technology and Communication in Education) 
300-21007 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู้     3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู     3 (2-2-5) 
                     (Communicative Languages for Teachers) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา     2 (1-2-3) 
                     (Quality Assurance in Education) 
 
 
 



         2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กำหนดให้เรียน 12   หน่วยกิต 
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา รายวิชา            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    6 (0-45-0) 
                   (Internship 1)  

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    6 (0-45-0) 
                   (Internship 2) 

        
  หมายเหตุ 
             1.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 หมวดว ิชาเฉพาะด ้าน กล ุ ่ มว ิชาช ีพคร ู  รายว ิชา 300 -21001 ถ ึ ง  300-21009   
จ านวน 26 หน่วยกิต 

 2.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ 
            2.1  หมวดว ิชาเฉพาะด ้าน กล ุ ่มว ิชาช ีพครู  รายว ิชา 300-21010 การปฏ ิบ ัต ิการสอน 
ในสถานศึกษา 1 
            2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเอก     กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   64   หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาแกน      กำหนดให้เรียน     4  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา            รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-20001  สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา     2 (2-0-4) 
     (Aesthetics of Music Education) 
302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี     2 (2-0-4) 
  (History and Development of Music) 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/วิชาเอกดนตรีสากล    
    (1) วิชาเอกดนตรีไทย 

1) เอกบังคับ  กำหนดให้เรียน   40   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-25001 ทักษะดนตรีไทย  1        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 1) 
302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 2)  
302-25003 ทักษะดนตรีไทย 3      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 3) 
302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 4)  
302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 5) 
302-25006 พ้ืนฐานโสตทักษะ      3 (2-2-5) 
       (Foundation for Ear Training) 
302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย     2 (1-2-3) 

(Analysis and Criticism on Thai Music) 
302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย       2 (2-0-4) 
      (Thai Music Theory) 
302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย     3 (2-2-5) 
    (Thai Music Learning Management) 
302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย     3 (2-2-5) 
  (Educational Innovation In Thai Music) 
302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ    3 (1-4-4) 
      (Thai Classical Singing and Solfeggio) 
302-25012 การวิจยัด้านดนตรีไทย      3 (2-2-5) 
     (Thai Music Research Methodology) 
302-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย     2 (1-2-3)      
  (Maintenance of Thai musical instruments)  
302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย     2 (1-2-3) 

(Computer for Thai music)  
 



302-25015 การปรับวงดนตรีไทย        2 (1-2-3) 
     (Thai Ensemble Adjustment ) 

2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   20   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-25016 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนดนตรี      2 (1-2-3) 
       (English for Music Teaching)  
302-25017 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา      2 (0-4-2) 
       (Thai Musical Instrument Skills in School) 
302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   2 (1-2-3) 
      (Content of Fundamental Curriculum) 
302-20019 การจัดการแสดงดนตรี      2 (1-2-3) 
  (Music Performance Activities) 
302-25020 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยต่างเครื่องมือ    2 (0-4-2) 
      (Various Thai Musical Instrument Skill) 
302-25021 การประพันธ์เพลงไทย        2 (1-2-3) 
      (Thai  Music Composition) 
302-25022 ทักษะเครื่องดนตรีสากลในสถานศึกษา    2 (0-4-2) 
      (Western Musical Instrument Skills in School) 
302-25023 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีสากล      2 (2-0-4) 
      (Introduction Music Theory) 
302-25024  การแปรทำนองดนตรีไทย      2 (1-2-3) 
        (Thai Music Variation) 
302-25025 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย  1   2 (0-4-2) 
       (Pi-Phat or Krueng-Sai Skill 1) 
302-25026 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย  2   2 (0-4-2) 
       (Pi-Phat or Krueng-Sai Skill 2) 
302-25027 เพลงหุ่นกระบอกและทำนองเสนาะ    2 (0-4-2) 
       (Phleng Hoon Kra Bog and Rhyme Chanting) 
302-25028 เสภา พากย์ เจรจา        2 (0-4-2) 
       (Sepha Pag – Jelraja) 
302-25029 ทักษะฆ้องวงใหญ่สำหรับคีตศิลป์ไทย    2 (0-4-2) 
       (Khong Wong Yai Skill for Singer) 
 



302-25030 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ    2 (0-4-2) 
      (Pi- Phat- Mon Skill) 
302-25031 ทักษะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่ชวา    2 (0-4-2) 
      (Kruang- Sai -Pi - Java Skill)   
302-25032 ดนตรีพื้นเมือง       2 (0-4-2) 

(Thai Folk Music) 
302-25033 ทักษะซอสามสาย        2 (0-4-2) 
      (Saw Sam Sai Skill)  
302-25034 ทักษะเครื่องเคาะตีขั้นพ้ืนฐาน     2 (0-4-2) 
      (Basic Percussion Skill) 
302-25035 จังหวะหน้าทับ        2 (0-4-2) 
     (Thai Traditional Rhythm) 
     
    (2) วิชาเอกดนตรีสากล 

1) เอกบังคับ       กำหนดให้เรียน   40   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-26001 ทักษะดนตรีสากล 1      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 1)  
302-26002 ทักษะดนตรีสากล 2      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 2) 
302-26003 ทักษะดนตรสีากล 3      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 3)  
302-26004 ทักษะดนตรีสากล 4      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 4)  
302-26005 ทักษะดนตรีสากล 5      3 (1-4-4) 

(Western Music Skills 5)  
302-26006 โสตทักษะ        2 (1-2-3) 

(Ear Training) 
302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี     2 (1-2-3) 
     (Analysis and Criticism on Music) 
302-26008 ทฤษฎีดนตรีสากล       3 (3-0-6) 
     (Music Theory) 
 



302-26009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล      3 (2-2-5) 
  (Western Music Learning Management) 
302-26010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีสากล    3 (2-2-5) 
  (Educational Innovation In Western Music)  
302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง   3 (1-4-4) 
      (Thai Classical Singing and Choral Class) 
302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล      3 (2-2-5) 
     (Western Music Research Methodology) 
302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล     2 (1-2-3)      
  (Maintenance of Western Musical Instruments) 
302-26014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล     2 (1-2-3) 
      (Computer for Western music)   

302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก      2 (2-0-4) 
     (Western Music History) 
หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีลำดับการเรียน นักศึกษาจะเรียนรายวิชาขั้นสูงขึ้นได้ ต้องสอบผ่านการ
เรียนรายวิชาในขั้นต่ำกว่ามาก่อน 
 

2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   20   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  รายวิชา      จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-26016 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก    2 (1-2-3) 

(Music  and  Singing Instruction  for  Children) 
302-26017 หลักการประสานเสียง      2 (2-0-4) 

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

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

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

(Music Composition and  Music  Analysis)  
302-26021 การรวมวง       2 (1-2-3) 

(Ensemble)    
302-26022 การรวมวงขับร้องประสานเสียง     2 (1-2-3) 

(Choral  Class)  



302-26023 เปียโน        2 (1-2-3) 
(Piano)  

302-26024 คีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์      2 (1-2-3) 

(Keyboard and Synthesizer)  
302-26025 กิจกรรมดนตรีสำหรับครู      2 (1-2-3) 
       (Music Activity for Teachers) 
302-26026 วงดนตรรี่วมสมัย       2 (1-2-3) 
       (Contemporary Music) 
302-26027 การอำนวยเพลง       2 (1-2-3) 

(Conducting )        
302-26028 กีตาร์        2 (1-2-3) 
        (Guitar)       
302-26029 ไวโอลิน        2 (1-2-3) 
       (Violin)   
302-26030 การเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลง     2 (1-2-3) 
       (Song Writing)      
302-26031 การบันทึกเสียงเบื้องต้น      2 (1-2-3) 
      (Introduction Recording Technology)     
302-26032 ออร์ฟ โคดาย ดาลโครซ      2 (2-0-4) 
       (Orff, Kodaly and Dalcroze)  
302-26033 วงโยธวาทิต       2 (1-2-3) 
  (Military Band)  
302-26034 ดนตรีโลก       2 (2-0-4) 
        (World Music)   
302-26035 เครื่องเคาะตี         2 (1-2-3) 
       (Percussion)   
302-26036 การคลอเปียโน       2 (1-2-3) 
        (Piano Accompaniment) 
302-26037 สำรวจรูปแบบดนตรี      2 (1-2-3) 
       (Music Style Survey) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน  



ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รหัสวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข  8  หลัก ดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่งที่  1    หมายถึง คณะ 
 เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร  
 เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 
ตำแหน่งที่  2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
 เลข  00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
 เลข  01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 เลข  02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
ตำแหน่งที่  4 หมายถึง หมวดวิชา 
 เลข  1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เลข  2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
 
 
ตำแหน่งที่  5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 X   X   X    X      X   X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 
หมวดวิชา 
กลุ่มวิชา 
ลำดับวิชา 



 เลข  1 หมายถึง  วิชาบังคบั กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร         
 เลข  3 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
                 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 เลข  0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
 เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพครู 
 เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
 เลข  3 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล 
 เลข  4 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 เลข  5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 
 เลข  6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 
 เลข  7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
 
 ตำแหน่งที่      6-8 หมายถึง ลำดับวิชา 
 
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X   (X   -  X   -   X)   
X)   

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 
ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 



4.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย 

 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมวิัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

302-25001 ทักษะดนตรีไทย  1   3 (1-4-4) 
302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย 2 (2-0-4) 

302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี 2 (2-0-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 1 2 (x-x-x) 

 รวม 20 
 
 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
300-xxxxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 1 2 (x-x-x) 

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

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

302-20001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา   2 (2-0-4) 
302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ 3 (1-4-4) 
302-25002 ทักษะดนตรีไทย  2    3 (1-4-4) 
302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย 2 (1-2-3) 
 รวม 21 

 



ชั้นปีที ่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

302-25003 ทักษะดนตรีไทย  3  3 (1-4-4) 
302-25006 พ้ืนฐานโสตทักษะ 3 (2-2-5) 
 รวม 21 

 
ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
302-25004 ทักษะดนตรีไทย  4  3 (1-4-4) 
302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย 3 (2-2-5) 
302-25015 การปรับวงดนตรีไทย   2 (1-2-3) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลอืก 2 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 21 
 



ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21007 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
302-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 2 (1-2-3) 

302-25005 ทักษะดนตรีไทย  5 3 (1-4-4) 
302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-45-0) 
 รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย 2 (1-2-3) 
302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 10 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-45-0) 
 รวม 6 



แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา    วิชาเอกดนตรีสากล 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเปน็ครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

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

302-26008 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 (3-0-6) 

302-26006 โสตทักษะ 2 (1-2-3) 
302-26001 ทักษะดนตรีสากล  1   3 (1-4-4) 
 รวม 21 

 
ชั้นปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชือ่วิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
300-xxxxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 1 2 (x-x-x) 

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

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

302-20001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา     2 (2-0-4) 
302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง 3 (1-4-4) 
302-26002 ทักษะดนตรีสากล  2   3 (1-4-4) 
302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (2-0-4) 
 รวม 21 

 



ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพฒันาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

302-26003 ทักษะดนตรีสากล  3  3 (1-4-4) 
302-26014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล 2 (1-2-3) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
302-26010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีสากล 3 (2-2-5) 
302-26004 ทักษะดนตรีสากล  4 3 (1-4-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 21 
 



ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศกึษา 2 (1-2-3) 
302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล 2 (1-2-3) 
302-26005 ทักษะดนตรีสากล  5   3 (1-4-4) 
302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-45-0) 
 รวม 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี  2 (1-2-3) 
302-26009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 10 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 20 
 

ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-45-0) 
 รวม 6 



4.5  คำอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน        29 หน่วยกิต 
          1.1.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดให้เรียน    11 หน่วยกิต 
300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                  2 (1-2-3) 

       (Historical Background to the Development of Bunditpatnasilpa Institute)       
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษา
ด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บุคคลสำคัญ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และ   ด้านศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินที่
มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์      องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมวิัฒน์พัฒนศิลป์ 

Philosophy, vision, identity of Bunditpatnasilpa Institute, general knowledge of 
Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school, 
Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatnasilpa Institute, the important people 
of Bunditpatnasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts and 
performing arts, masters and artists who contributed the institute, fieldwork for knowledge 
synthesis on historical background to the development of Bunditpatnasilpa Institute  
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                         3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กระบวนการ

และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21               การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้าง

แรงจูงใจในการทำงาน 

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

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

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

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

solving and motivation for work 

 

 



300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3 (3-0-6) 
      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 

                ความหมาย ความสำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง       ธรรมาภิ
บาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความเป็น
ไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
                Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship,              good 
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being Thai, 
volunteer spirit and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King Bhumibol’s 
philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable development according to 
Thailand 4.0 guidelines 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข      3 (2-2-5) 

             (Recreation for Happiness) 

         ความสำคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและ

ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะ  ที่ดี เพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้นำนันทนาการ การใช้อุปกรณ์          เพื่อกิจกรรมนันทนาการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมี

น้ำใจนักกีฬา สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 

   The importance and background, principles and values of recreational activities, 

patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational activities suitable 

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

planning to solve problems in order to have good health to live happily with others role and 

technique for recreation, using equipment for recreation activities, participating in recreation 

activities, playing games, etiquette for playing games, sportsmanship, follow by the rules, 

regulation of activities 

 

 

 

 



  1.1.2) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  กำหนดให้เรียน   9   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-12001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (2-2-5) 
       (Thai Language for Communication) 

   ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและ        การนำเสนอ ใน
ชีวิตประจำวัน และการอาชีพ 

 Meaning , signification and features of Thai language for communication, verbal 
and non-verbal language, culture and using of Thai, practice listening , reading, thinking, 
speaking, writing and presentation in everyday life and careers  

300-12002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3 (2-2-5) 
     (English for Communication) 

 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษ  เพื่องาน
อาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

Listening, speaking, reading and writing by using suitable English vocabulary 
phrases, sentence structures, idioms, practice English for communication in everyday life and 
English in arts and culture career  

300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3 (2-2-5) 
 (Academic English) 
 การใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม              เพ่ือ

การนำเสนอในเชิงวิชาการ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures idioms for 

academic presentation purposes, practice listening, speaking, reading and writing in academic 
contextual 

 

 

 

 



 1.1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล    3 (3-0-6) 

       (Science and Environment in Digital Age) 
 วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อสิ ่งแวดล้อม แนวทาง       การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

The effect of science towards the world and environment, relationship between 
human and environment in digital age, the effect from human actions towards environment 
guidelines for sustainable development, disaster and renewable energy dimension, to enhance 
the environmental balance that effect toward human in digital age 

300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
 (Mathematical Thinking) 
 ความสำคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของ

มนุษย์ รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล    การจัดการ
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนา
ตนเอง   

The importance of mathematic and statistic foundation towards human thinking 
development, patterns of mathematical thinking process, holistic thinking logical thinking, 
information management for analysis and mathematical problem solving process for living 
in everyday life and self-development 

300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต               3 (2-2-5) 
       (Information Technology for Life Long Learning) 

 สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ แหล่งให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

Information in globalization, backgrounds, concepts, information technology 
development in modern age, , sources of service information, knowing information, media 
literacy, laws and ethics related to information technology, techniques and selecting methods, 
composition and reference according to the standard format, practice using Information 



technology and information seeking in the 21st century, using electronic medias for creative 
presentation 

  1.2) กลุ่มวิชาเลือก  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่    2 (2-0-4) 

       (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
      ที ่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริยศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การนำเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการดำรงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจต
คติที่ดีต่อตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 

       Background and relationship between philosophy and ethics, meaning of 
ethics, ethics, virtue and morality using the philosophers’ reason for living Conceptualization 
and a self -positive attitude as well as society, anti-corruption and self-development to be a 
moral person with responsibility for roles and duties 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ    2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday life and career) 
       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมี
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 

  General knowledge of laws, civil and commercial law, intellectual property 
criminal law and others that need to everyday life, problem conditions related to using laws 
that affecting towards living 

 
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่           2 (2-0-4) 
       (Asia in the Modern World) 
       ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก แนวโน้มของ
เอเชียในโลกยุคใหม่ 

   Background of asia, political, administrative, economic, social and cultural 
developments, relations and influences of the United States, Russia, China, India and Japan 



towards Asia and ASEAN, economic, social, political and environmental changes affecting in 
Thailand and the world, Asian trends in the modern world 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล           2 (2-0-4) 

      (Entrepreneurship in Digital Age) 
       แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการทำธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้นำการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

  Entrepreneurial concept, business goals, creative innovation for development, 
organization management, relationship management, cultivating leadership, human resource 
management, Stragies for building relationships with customers, creating cooperation between 
colleaques, creating good interaction with in the organization, conflict management, examples 
of entrepreneurial success in digital age 
300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3) 
    (Sports for Health) 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชนิดของกีฬา 
ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น    และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง แบตมินตัน ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
  General knowledge of sports, science and exercises for health, types of sports, 
skills, procedures, regulations, rules that should know, etiquette, safety play and physical 
fitness strengthen by selecting at least sport from the following; table tennis, football, 
volleyball, basketball, chair ball and sepak takraw 
300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      2 (2-0-4) 
                  (Thai Contemporary Literature) 

      ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี    นว
นิยายเรื ่องสั ้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม     และ
เอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

Meaning, scope and evalution of Thai contempolary literature, analytical 
reading on documentaries , novels , short stories and poetries, criticize of art created language 
value, social value and the uniqueness of Thai contempolary literature 

 
 



300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา      2 (2-0-4) 
        (Thai Literature Study) 
        ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่สำคัญในสมัย

สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่องไตรภูมิ     พระร่วง ลิลิต
พระลอ และพระอภัยมณีคำกลอน ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

    Meaning , elements , background and Thai literature history, the importance 
literature in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, Thai literatures value ; 
beauty, thinking and knowledgement Tri Bhum Phra Ruaung, Lilit Phra Lo, Phra Aphai Mani 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ   2 (1-2-3) 

       (English for Career Preparation) 
   คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน

โฆษณาสมัครงาน คำศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ     การเขียนข้อมูลส่วน
บุคคลและการแนะนำตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using English for 
application, reading for job advertisement, practice filling in application forms, 
correspondence, writing personal data and introducing and preparing for job interview 
 

300-12007  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                         2 (1-2-3) 
       (Chinese Language for Communication) 
      ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวน ฝึกการฟัง การพูด       การอ่าน 

การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, sentences 

and idioms, practice Chinese listening, speaking, reading and writing for communication and 
useful in everyday life 
300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                     2 (1-2-3)        

       (Japanese Language for Communication) 
       ความรู้พื้นฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และสำนวน ฝึกการฟัง การพูด      การอ่าน 

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases,  

sentences and idioms, practice Japanese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 
 
 



300-12009  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        2 (1-2-3) 
      (Korean Language for Communication) 
      ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวน ฝึกการฟัง การพูด      การอ่าน 

และการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary , phrases ,  

sentences and idioms, practice Korean listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 
300-12010  ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                                       2 (1-2-3) 

       (ASEAN Languages for Communication) 
       การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนที่สำคัญ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จากภาษาประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
ยกเว้นภาษาไทย 

Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms, 
practice listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from 
National language of ASEAN countries at least one language except Thai language 
 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล  2 (1-2-3) 
        (Using Computer Program and Digital Media) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ความรู้พื้นฐานขั้นตอน          การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการ
เผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล          อย่างสร้างสรรค์ 

Computer software for office, basic knowledge of digital media design procedures, 
selection of tools for producing still images and, methods and ways for publication creative 
medias, practice in computer software and digital media in creative ways 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    กำหนดให้เรียน 102 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   กำหนดให้เรียน    38 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู    กำหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
300-21001  ความเป็นครูวิชาชีพ      3 (2-2-5) 
                 (Professional Teachers) 
                 พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  สมรรถนะที่สำคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตสำนึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้นำ
ทางการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสำนึกทางจริยธรรม 
บทบาทและหน้าที ่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะผู ้ขับเคลื ่อน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
และทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
   Development of teacher profession, philosophy, philosophy of education, 
changes in context of world, society and the concept of sufficiency economy, criteria of 
teacher professional standards, competencies of the teacher, characteristics of the teacher, 
consciousness, virtue and ethics of the teacher, the code of ethics in the teaching profession 
values, and ideology and being ideological and spiritual teachers, rules and laws, which are 
related to the teaching profession, educational leaderships, professional learning community, 
supporting thinking process through ethical consciousness, roles and duties of the teacher  as 
a learner and a learning organization agent, roles of the teacher as a person who driving 
education for community and society development, studying and observing duties of the 
teacher in academic institutions for creating inspiration and attitude to teacher profession 
 300-21002      จิตวิทยาสำหรับครู       3 (2-2-5) 
                     (Psychology for Teachers) 
   แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้
คำปรึกษาที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



   Concepts, theories of educational psychology, developmental psychology, 
guidance and counseling psychology which are important guidance for the teacher 
professional, analyzing and developing of learners according to potential, psychology to 
encourage and to contribute to learning management based on individual differences, creating 
motivation to improve the quality of life and full potential of learners,   encouraging the 
participation of parents and the community network to develop and solve problems of  
learners, learning support which has the quality, studying and understanding the community 
context which lives together based on cultural diversity as well as cultural conservation and 
local wisdom 
300-21003  การพัฒนาหลักสูตร      3 (2-2-5) 
                     (Curriculum Development) 
   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา
กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนคำอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
   Philosophy, concepts, theories, elements and curriculum development, 
analyzing the curriculum, studying the case study of good school curriculums, school 
curriculum development, practicing curriculum designs and development of classroom and 
institution, curriculum implementation toward learning management in classroom, design 
contents and learning units, writing course description, practicing school curriculum evaluation 
300-21004    วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
                    (Methodology of Learning) 
               หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์            คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการ     ชั้น
เรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
   Principles, theories, practices and types of learning management, the design of 
learning management which corresponds with 21st century learners, creation of learning 
management plans which strengthen critical thinking, creative thinking and problem solving 
thinking, earning management of inclusive education, creation of learning environments and 
classroom management and educational practices in simulation and real situations, observing 
learning management and creation of learning management plans in academic institutions 



300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                    (Learning Assessment) 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรียนในสถานศึกษา 
   Principles, concepts, theories and practices in learning measurement and 
evaluation of learners, constructing and searching for quality instruments and learning 
measurements and evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain, formative and summative assessments, authentic assessment, performance 
assessment and portfolio assessment, practicing in learning measurement and evaluation, 
leading the assessment results to develop learners, setting examination questions observation, 
constructing assessment instruments, checking examination, ratings and Assessment of 
learning in academic institutions 
300-21006     นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   3 (2-2-5) 
                       (Innovation  Information Technology and Communication in Education) 
                 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การมีจริยธรรม การ
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   Principles, concepts, theories of innovation, Information Technology and 
educational technology, design, production, application and assessment of digital media 
technology for learning, acquiring ethics, digital media literacy, digital laws and using high-
quality media in learning management 
300-21007    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
          (Research for Learning Development) 
             ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิัย
ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังเกต
สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อนำมาสู่การกำหนดประเด็นปัญหาในการทำวิจัย 



   Connotation, significance, principles and types of research, concepts, theories, 
and related research topics, determining the research topics, creating research designs, creating 
research instruments and data collections, population and sample identifications, research 
methodologies, analyses and interpretations of data, conducting research reports, leading an 
educational innovations that links to research methods, developing learners with research-
based learning and practicing researches, and leading the results of the research for the 
improvement of teaching-learning, problems of classroom to formulating the research 
problem 
 300-21008    ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู     3 (2-2-5) 
                  (Communicative Languages for Teachers) 
             วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยคำ สำนวน น้ำเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การควบคุม
ชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
   Speech in teaching, principles, theories and techniques in listening, speaking, 
reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words, tones and gestures 
for communication, knowledge transfer, classroom management, instilling motivation and 
inspiration in students 
300-21009      การประกันคุณภาพการศึกษา        2 (1-2-3) 
                    (Quality Assurance in Education) 
           หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการนำผลการประเมินมาใช ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   Principles and practices about quality assurance administration, Internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, creating quality 
assurance activities and leading the results of assessment to improve the qualities of assurance 
system 
 
 
 
 
 
 
 



  2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากำหนดให้เรียน        12   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
300-21010     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 (0-45-0) 
                   (Internship 1) 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยบูรณาการความรู ้ว ิชาเฉพาะกับวิชาชีพครู  
ก  าหนดให ้ม ีการส ังเกตพฤต ิกรรมการสอนของคร ู  และค ุณล ักษณะของคร ูท ี ่ดี  ส ังเกตพฤต ิกรรม 
ของนักเร ียนแต่ละช่วงว ัย และพฤติกรรมการเร ียนของนักเร ียนในแต่ละรายว ิชา การบร ิหารงาน 
ในสถานศึกษา ตลอดจนอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
เฉพาะ  ฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  ทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานการณ์จริง ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดการสัมมนาวิชาการ และวิชาชีพ 

 Teaching internship with the integration of professional knowledge and the 
teaching profession, educational observations such as teaching method and morality of 
teaching, educational elements: management, environment, and facilities, classroom teaching, 
analysis of educational facilitation for various conditions, the effective educational 
presentation, discussion, and seminar based on the teaching profession. 
 
300-21011     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6 (0-45-0)            
                   (Internship 2) 
   ปฏิบ ัต ิการสอนว ิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูม ืออาช ีพ โดยบูรณาการความรู้  
และศาสตร์การสอน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เ ร ี ยนเป ็นสำค ัญ และประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลย ี ในการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ สามารถพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยน  
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน  มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเลี้ยง และการสัมมนาวิชาการ และวิชาชีพ  
  Teaching internship with the integration of knowledge and teaching 
approaches, the curriculum development, instructional design with learner-centred base, the 
integration of technology, innovation, and research with teaching method to develop effective 
learning process of students, consideration of morality for the teacher, a capability to network 
a good relationship with the parent community and teacher supervisor, participation within 
the public community as a teacher under the teaching supervisor’s advice as well as academic 
and professional seminar. 



  2.2  กลุ่มวิชาเอก      กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       64  หน่วยกิต   
   2.2.1 วิชาแกน  กำหนกให้เรียน    4  หน่วยกิต 
302-22001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา      2 (2-0-4) 
     (Aesthetics of music Education) 

 ความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  
องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ  ความสำคัญของดนตรีต่อมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการนำความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์ดนตรีศึกษา 

 Meaning, Principles. Philosophy, Concepts and theories lelated to the 
importance of music to humans, in order to be a guideline for creativity in bringing knowledge 
to integrate with music education science.  
302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี     2 (2-0-4) 
      (History and Development of Music) 

 ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คุณค่า 
ความสำคัญและความสัมพันธ์ของดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประวัติบุคคลสำคัญทางดนตรี 
  History and Development of Thai and Wlstern music from the part to the 
present. Value, important and relationship of music to society and culture. History of people 
who have signiticance. 
 
  2.2.2 วิชาเอกดนตรีไทย/วิชาเอกดนตรีสากล     
  (1) วิชาเอกดนตรีไทย 

   1) เอกบังคับ กำหนดให้เรียน           40  หน่วยกิต 
302-25001 ทักษะดนตรีไทย  1        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 1) 

 หลักและวิธีการแปรทำนอง การปฏิบัติทำนองหลัก การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรี
แต่ละชนิด โดยเลือกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย และเพลงสำหรับการแสดงตามกลุ่ม
ผู้เรียน ดังนี้    

- กลุ่มปี่พาทย์  โหมโรงไอยเรศ  ตับนิทราชาคริต  เพลงถวิลหา เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง 
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงหน้าพาทย์ (กระบองกัน โปรยข้าวตอก แผละ คุกพาทย์) เพลงสำหรับละคร
นอก (เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระไวแตกทัพ) ละครใน (เรื่องอิเหนาตอนประสันตาต่อนก) และโขน  (เรื่อง
รามเกียรติ์ตอนศึกวิรุณจำบัง) 

- กลุ่มปีใ่น โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต  เพลงถวิลหา เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลง
หน้าพาทย์ (เข้าม่าน) เพลงสำหรับละครนอก (เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ) ละครใน (เรื่องอิเหนาตอน
ประสันตาต่อนก) และโขน (เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกวิรุณจำบัง) 



- กลุ ่มเครื ่องสาย โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต เพลงเขมรปี ่แก้ว (ทางธรรมดา)          
เพลงเขมรปี่แก้ว (ทางสักวา) เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงสำหรับละครนอก (เรื่องขุนช้างขุนแผนตอน
พระไวแตกทัพ) 

- กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลงหน้าพาทย์กระบองกัน โปรยข้าวตอก แผละ เพลง
คุกพาทย์ และเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงโหมโรงไอยเรศ  เพลงถวิลหา เถา ปฏิบัติตะโพน กลองทัด กลอง
แขก เพลงหน้าพาทย์กระบองกัน โปรยข้าวตอก แผละ เพลงคุกพาทย์            เพลงระบำชาวนา  

- กลุ่มคีตศิลป์ไทย ศึกษาลักษณะประเภทของเพลงและปฏิบัติการขับร้องเพลงตับนิทรา
ชาคริต เพลงแขกขาว เถา เพลงเขมรปี่แก้ว(ทางธรรมดา) เพลงถวิลหา เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถาเพลงตับต้น
เพลงฉิ่ง สามชั้น และเพลงสำหรับละครนอก (เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ) เพลงสำหรับการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุก ตอนนางลอย 

 Principles and method of Variation. Theme or Baric Melaly Practice. Variation 
of each musical instrument. By choosing to practice with Thai professional music standards. 
As follows: 

Pi Paat Group : Homrong Iyarade , Tab Nittrachakrit, Pleng Tawilha           
(Krabongkun, Poloy Khoa Tok Plae Kookpaat)  Pleng Somrab Lakorn Nok (Rueng khunchang 
Khun Paan Ton Prawitaktab) Lakorn Nai(Reung Enouw Ton Prasontaownok) and khon (Reung 
Ra – mayana Ton SukWiRoun jumpug. 

Pinai Group : Homrong Iyarade , Tab Nittrachakrit, Pleng Tawilha                
(Krabongkun, Poloy Khoa Tok Plae Kookpaat) (Khoa Maan) (Rueng khunchang Khun Paan Ton 
Prawitaktab ) Lakorn Nai ( Reung Enouw Ton Prasontaownok) and khon  
( Reung Ra – mayana Ton SukWiRoun jumpug. 

Kraeing Sai Grop : Homrong Iyarade Tab Nittrachakrit Pleng knamen          Pi 
keaw ( Tang tamada ) Pleng khamen Pikeaw ( Tang Sakhawa ) , Pleng Tab Ton Pleng ching Sam 
chan Pleng Somrab Lakorn Nok Crueng Khun chang Khun Paan Ton Prawi Tak Tab. 

Khariung Nang Grop : Pactice Khong Wong Yai Pleng ( Krabongkun, Poloy Khoa 
Tok Plae Kookpaat ) 

Keetasin Thai Group : Study Forms and types of Vocal and Practice singing. 
Tab Nittrachakrit . 
302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2          3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 2)  

 วิเคราะห์ทำนองหลัก วิธีการแปรทำนองตามลักษณะของเพลง การปฏิบัติทำนองหลัก การ
แปรทำนองเปน็ทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด โดยเลือกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย 
และเพลงสำหรับการแสดงตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้  



- กลุ่มปี่พาทย์  โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลง
เขมรใหญ่ สามชั้น เพลงแขกกุลิต เถา เพลงทยอยเขมรสามชั้น เพลงเรื่องทำขวัญ      (5 เพลงแรก) เพลงหน้า
พาทย์ (เชิดฉาน ศรทนง รุกร้น เสมอข้ามสมุทร บาทสกุณี) 

- กลุ ่มปี ่ใน โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงแสนสุดสวาท สามชั ้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง          
เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงเรื่องทำขวัญ (5 เพลงแรก) เพลงหน้าพาทย์ (เสมอข้าม
สมุทร) 

- กลุ่มเครื่องสาย  เพลงโหมโรงขวัญเมือง โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น   เพลง
ทยอยเขมรสามชั้น เพลงเขมรพวง เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงระบำกฤดาภินิหาร เพลงระบำ   เทพบันเทิง  

- กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น ปฏิบัติ
กลองแขก เพลงระบำสี่บท ปฏิบัติโทน-รำมะนา โหมโรงจอมสุรางค์ ปฏิบัติสองหน้า เพลงโหมโรงขวัญเมือง  
ปฏิบัติตะโพน กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ เชิดฉาน ศรทะนง รุกร้น เสมอข้ามสมุทร บาทสกุณี 

- กลุ่มคีตศิลป์ไทย ศึกษาลักษณะประเภทของเพลงและปฏิบัติการขับร้องเพลงสุดสงวน เถา 
เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงแขกกุลิต เถา เพลงอกทะเล เถา        เพลงสี่บท เถา 
เพลงตับนางซินเดอเรลลา เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงเขมรพวง เถา และเพลงตับ   ลมพัดชายเขา สามชั้น 
เพลงระบำ เพลงละครในเรื่องอิเหนา ตอนประสันตาต่อนก 
  Analyze the main melody ( Theme or Basic Melody Variation melhoq according 
tis forms of the song. 
Theme or Basic Melody. Variation of each musical instrument By choosing to practice with 
Thai professional music standards. As follows: 
  Pi Phat Group - Homrong Jomsurang, Pleng Sansudsawart Sam chan, Pleng 
Homrong Khwanmueng, Pleng Khemern yai Sam chan, Pleng Khaekkulit Thao, Pleng Thayoi 
khemern  Sam chan, Pleng Ruengtamkhwan ( first 5 song)  Pleng Nha Phat ( Cheid chan, 
Sornthanong, Rookron, Sameur Khamsamutt, Bahtsakkunee) 
  Pi Nai Group - Homrong Jomsurang, Pleng Sansudsawart Sam chan, Pleng 
Homrong Khwanmueng, Pleng Khemern yai Sam chan, Pleng Thayoi khemern  Sam chan, Pleng 
Ruengtamkhwan (first 5 song) Pleng Nha Phat (Sameur Khamsamutt) 
  Kreung Sai Group - Pleng Homrong Khwanmueng, Homrong Jomsurang, Pleng 
Sansudsawart Sam chan, Pleng Thayoi khemern  Sam chan, Pleng khemernpong Thao, Pleng 
khaekkulit Thao, Pleng Rabim Kridapinihan, Pleng Rabum Tepbanteng. 
  Kreung Nhang Group - Practice Khong Wong Yai Homrong Jomsurang, Pleng 
Sansudsawart Sam chan, Khong Khaek Pleng Rabum Sribot Practice Ton - Rammana Homrong 
Jomsurang, Practice Song Nha Pleng Homrong Khwanmueng, Practice Tapon Khong Thad Pleng 
Nha Phat Cheid chan, Sornthanong, Rookron, Sameur Khamsamutt, Bahtsakkunee 



  Voice Group - Study the Characterization of the song and singing Pleng 
Sudsangean Thao, Pleng Sansudsawart Sam chan Pleng Piromsurang Sam chan , Pleng Khack 
Kullit Thao, Pleng Eok Talae Thao , Pleng Sribot Thao, Pleng Tab Nangsinderrailla , Pleng 
Khamernyai Sam chan, Pleng Khamernpong Thao, and Pleng Tab LomphatchaiKhoe Sam chan, 
Pleng Rabam, Pleng Lakhorn Nai Reung I - Nao Ton Prasunta Tor Nok.  
302-25003 ทักษะดนตรีไทย 3      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 3) 

 วิเคราะห์ทำนองหลัก วิธีการแปรทำนองตามลักษณะของเพลงและวงดนตรีประเภทต่างๆ  
การปฏิบัติทำนองหลัก การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด โดยเลือกปฏิบัติ        บทเพลงตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย และเพลงสำหรับการแสดงตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้    

- กลุ ่มปี ่พาทย์ โหมโรงมะลิเลื ้อย สุรินทราหูสามชั ้น เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา       
เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน (ยิกิน-ฉิ่งสนาน)              เพลงหน้า
พาทย์ (เสมอเถร เสมอมาร) เพลงสำหรับละครพันทาง (เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามรบกามมณี-แต่งงาน) 

- กลุ ่มปี ่ใน ปฏิบัติปี ่ใน เพลงโหมโรงมะลิเลื ้อย เพลงสุรินทราหูสามชั ้น เพลงแขกมอญ      
บางขุนพรหมเถา เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน (ยิกิน-ฉิ่งสนาน)  เพลงฉิ่งตรัง       เพลงหน้า
พาทย์ (เสมอเถร เสมอมาร) ปฏิบัติปี ่ชวา เพลงแขกมอญ สองชั้น เพลงกระบี่ลีลา สองชั้น เพลงสมิงทอง 
แสนเสนาะ สามชั้น 

- เครื ่องสาย โหมโรงมะลิเล ื ้อย เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงโสมส่องแสง เถา              
เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงตับจูล่ง เพลงฟ้อนม่านมงคล 
เพลงระบำกรับ  

- กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา 
ปฏิบัติกลองแขก เพลงสุรินทราหูสามชั้น  เพลงแสนเสนาะสามชั้น หน้าทับสะระหม่าแขก          ปฏิบัติโทน-
รำมะนา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงมอญรำดาบ เถา ปฏิบัติสองหน้า        เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย 
ปฏิบัติตะโพน กลองทัด เพลงเสมอเถร เพลงเสมอมาร 

- กลุ่มคีตศิลป์ไทย ศึกษาลักษณะประเภทของเพลงและปฏิบัติการขับร้องเพลงสุรินทราหู 
สามชั้น เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงต่อยรูป เถา เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงปลาทอง เถา เพลงโสม
ส่องแสง เถา เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงสารถี เถา เพลงตับจูล่ง เพลงละคร
พันทาง (เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา) เพลงละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย 
  Analyze the main melody ( Theme or Basic Melody Variation melhoq according 
tis forms of the song.Theme or Basic Melody. Variation of each musical instrument By choosing 
to practice with Thai professional music standards. As follows: 

 Pi Phat Group - Pleng Homrong Malileuy, Pleng Surintharahu Sam chan, Pleng 
Khaekmon Bangkhunprom Thao, Pleng ching Reung Prachan (Yikin-Ching Sanun) Pleng Nhaphat 



(Samer tel Samer Mun) Pleng for Lakhorn Puntang ZReung Rachatiraj Ton Saming Prarum Rob 
Khammanee - Tang Ngang) 

 Pi Nai Group - Practice Pi Nai - Pleng Homrong Malileuy, Pleng Surintharahu Sam 
chan, Pleng Khaekmon Bangkhunprom Thao, Pleng ching Reung Prachan (Yikin-Ching Sanun) , 
Pleng Ching Trang Pleng Nhaphat (Samer tel Samer Mun) , Practice Pichawa, Pleng Khackmon 
Song chan, Pleng KrabiLeeLa Song chan, Pleng Samingtong. 

 Kreung Sai Group - Pleng Somsongseang Thao, Pleng Surintharahu Samchan, 
Pleng Sandsanour Sam chan, Pleng Monramdap Thao, Pleng Tab Julong, Pleng Fon mun 
Mongkon, Pleng Rabum Krab. 

 Kreung Nhang Group - Practice Khong Wong Yai Pleng Homrong Malileuy, Pleng 
Khaekmon Bangkhunprom Thao. Practice Khong Khack Pleng Surintharahu Sam chan, Pleng 
Sandsanour Sam chan Nhatab Sarama Khack, Practice Ton - Ramana, Pleng Khackmon 
Bangkhunprom Thao, Practice Song Nha Pleng Homrong Malileuy, Practice Tapon Khong Thad 
Pleng Samertel Pleng Mun. 

 Voice Group Study the Characterization of the song and singing Pleng 
Surintharahu Sam chan, Pleng Khaekmon Bangkhunprom Thao, Pleng Toi Roop Thao, Pleng 
Monramdab Thao, Pleng Pratong Thao, Pleng Somsongseang Thao, Pleng Sansanour Sam chan, 
Pleng Tayoi Khamern Samchan, Pleng Sarathee Thao, Pleng Tab Julong, Pleng Lakorn Puntang. 
ZReaung Rachatiraj Ton Saming Prarum Asa), Pleng Lakorn Duek Dam Ban Reang Sangsinchai. 
302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 4)  

 วิเคราะห์ทำนองหลัก วิธีการแปรทำนองตามลักษณะของเพลงและวงดนตรีประเภทต่างๆ  
แนวการบรรเลง การปฏิบัติทำนองหลัก การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด โดยเลือกปฏิบัติ
บทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย และเพลงสำหรับการแสดงตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้    

-  กลุ ่มปี ่พาทย์  เพลงเชิดจีน เพลงบุหลันสามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงเรื ่องสีนวล      
เพลงเทพบรรทมสามชั้น เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงระบำชาวนา เพลง
จีนลั่นถันเถา 

-  กลุ่มปี่ ปฏิบัติปี่ใน เพลงเชิดจีน เพลงบุหลันสามชั้น เพลงโอ้ลาว เถา เพลงโหมโรงจีนโล้ 
เพลงฉุยฉายเบญกาย  เพลงฉุยฉายพราหมณ์ เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงระบำชาวนา ปฏิบัติปี่ชวา  ซัด
ชาตร ี สะระหม่าไทย   

-  กลุ ่มเครื ่องสาย  เพลงบุหลันสามชั้น  เพลงโหมโรงเทิดสธ. เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา      
เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงเชิดจีน เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงระบำชาวนา เพลงจีนลั่นถัน
เถา 



-  กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลงมอญรำดาบเถา เพลงบุหลันสามชั้น ปฏิบัติกลอง
แขก หน้าทับสะระหม่าใหญ่ ปฏิบัติโทนชาตรี-กลองตุ๊ก หน้าทับซัดชาตรี ปฏิบัติสองหน้า       โหมโรงจีนโล้ 
ปฏิบัติตะโพน กลองทัด เพลงเรื่องสีนวล  

- กลุ่มคีตศิลป์ไทย ศึกษาลักษณะประเภทของเพลงและปฏิบัติการขับร้อง เพลงเขมรโพธิสัตว์ 
เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงเขมรราชบุรี เถา เพลง
ถอนสมอ เถา เพลงจีนลั่นถัน เถา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ 
เพลงละครดึกดำบรรพ์เรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ 
  Analyze the main melody ( Theme or Basic Melody Variation melhoq according 
tis forms of the song. 
Theme or Basic Melody. Variation of each musical instrument By choosing to practice with 
Thai professional music standards. As follows: 

 Pi Phat Group Pleng Monrumdab Thao, Pleng Bulan Sam chan, Pleng Homrong 
Chin Loa, Pleng Reung Sinuan, Pleng Thep Banthom Sam chan, Pleng Arthan Thao, Pleng Mae 
Si songkreung  

 Pi Group Practice Pi Nai Plengmonramdab Thao, Pleng Bulan Sam chan, Pleng 
Homrong Chin Loa, Pleng Chui Chai Benjakhai, Pleng Chui Chai Phram.  Practice Pichawa, 
Sudchatri, Sarama Thai,  

 Kreung Sai Group Pleng Bulan Sam chan, Therd Sor Tor, Pleng Khamern Photisat 
Thao, Pleng Arthan Thao, Pleng Cherd Chin, Pleng Tab Mae Sri Song Kreung, Pleng Rabam 
Chaona  

 Kreung Nhang Practice Khong Wong Yai, Pleng Monramdab Thao, Pleng Bulan 
Sam chan, Practice Khong Kheack Nha tab Sarama yai Practice Ton Chatri - Khong Tuk Nhatab 
Sudchatri, Practice Song Nha, Homrong Chin Loa, Practice Tapon Khong Thad, Pleng Reung 
Sinuan. 

 Voice Group Study the Characterization of the song and singing Pleng 
Khamernpotisat Thao, Pleng Bulan Thao, Pleng Lao Siang Thein Thao, Pleng Arthan Thao, Pleng 
Oh Lao Thao, Pleng Khamernratchaburi Thao, Pleng Thorn Samor Thao  
302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5      3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 5) 

 กลวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีไทย รสมือ คุณภาพเสียงและแนวในการบรรเลง
เดี่ยว การปฏิบัติเพลงขั้นสูงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดและการขับร้อง โดยเลือกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย และเพลงสำหรับการแสดงตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้   



- กลุ่มปี่พาทย์ และกลุ่มปี่ใน ปฏิบัติเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็กหรือ  
ปี่ใน เพลงเชิดนอก เพลงนกขม้ิน สามชั้น เพลงแขกมอญ สามชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น 

- กลุ่มเครื่องสาย ปฏิบัติเดี่ยวซอด้วง ซออู้  เพลงสุดสงวน สามชั้น เพลงนกขมิ้น  สามชั้น 
เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น ปฏิบัติเดี่ยวขิม : เพลงนกขม้ิน สามชั้น            เพลงลาวแพน  
เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น ปฏิบัติเดี่ยวจะเข้ : เพลงลาวแพน           เพลงสุดสงวน สาม
ชั้น เพลงนกขมิ้น สามชั้น เพลงฉิ่งมุล่ง ปฏิบัติเดี่ยวซอสามสาย : เพลงบุหลัน          ลอยเลื่อน เพลงหกบท 
สองชั้น เพลงนกขมิ้น สามชั้น  

- กลุ ่มเครื ่องหนัง ปฏิบัติกลองแขก : ปฏิบัติหน้าทับ เพลงประกอบการใช้อาวุธ ได้แก่      
กระบี่ลีลา จำปาทองเทศ สมิงทอง ฝรั่งรำเท้า ม้าย่อง 

- กลุ่มคีตศิลป์ไทย กลวิธีการขับร้องเพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลงเทพบรรทม  สามชั้น 
เพลงใบ้คลั่ง สามชั้น เพลงพญาตรึก สองชั้น และพญาครวญ สองชั้น เพลงแขกสาหร่าย เถา       เพลงทะแย 
สามชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น เพลงแขกมอญ เถา  เพลงทยอยนอก สามชั้น เพลงหกบท เถา เพลงวิเวกเวหา 
สามชั้น เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง สามชั้น เพลงเทพไสยยาสน์ สามชั้น เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ  

 Analyze the main melody ( Theme or Basic Melody Variation melhoq according 
tis forms of the song. 
  Theme or Basic Melody. Variation of each musical instrument By choosing to 
practice with Thai professional music standards. As follows: 
  Pi Phat and Pi Nai  Group : Practice Solo Ranad Ek Ranad Tum Khong Wong Yai, 
Khong Wong Lek or PiNai Pleng cherd Nok, Pleng Nok Khamin Samchan Pleng Khaekmon 
Samchan Pleng Phaya Soak Samchan  

Kreung Sai Practice Solo Saw Duang Saw oo. Plng SudsaNguan Samchan, Pleng 
NokKnamin Samchan, Pleng Phaya Soak Samchan Practice Solo Khim: Pleng Lao Pan. Pleng 
Pae Samchan Pleng Lompatchaikhao Samchan Practice Solo Jakae: Pleng Lao Pan, Pleng 
SudsaNguam Samchan. Pleng Nokknamin Samchan Pleng Ching Muloong Practice Solo 
SawSamsai : Pleng Bulan Loy Leun. Pleng HokBot Songchan Pleng Nokknamin Samchan. 

Kreung Nhang Practice Khong Khaek: Pactice Nha Tab accompanied with 
weapon such as krabi leela, champa thongthet, Samhing thong. Farang ram thao Ma yong 

Voice Strategies for Singing Pleng Samchan and Thao. Pleng thao, Pleng thep 
loan thom   samchan , Pleng phaya treuk song chan, and Phaya kruan songchan, Pleng Khak 
sarai thao, Pleng tha yae Samchan, Pleng Phaya Soak Samchan, Pleng Khak morn thao, Pleng 
tha yoi noke Samchan, Pleng nok bot thao, Pleng wiwake waeha Samchan, Pleng kalaya yiam 
hong Samchan, Pleng thep Sai yas Samchan, Pleng la korn Pan tang reung Phra Lo. 

 



302-25006 พื้นฐานโสตทักษะ      3 (2-2-5) 
       (Foundation for Ear Training) 

 องค์ประกอบการฝึกโสตทักษะ ฝึกทักษะการฟังทำนอง ฝึกเคาะหรือตบจังหวะ            ใน
อัตราธรรมดา อัตราผสม บันทึกโน้ตจากการฟัง (Dictation of Melody)  การขับร้องโน้ตให้ตรงตามทำนอง
และจังหวะ (Solfeggio) 
  Elements of Ear Training. Practice Listening melody Rhythmic practice in Simple 
Time, Compound times. Dictation of Melody. Singing the note according tis melody and 
rhythms by Solfeggio. 
302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย    2 (1-2-3) 

(Analysis and Criticism on Thai Music) 
 องค์ประกอบของดนตรีไทย  ระบบเสียง  ความหมายและรูปแบบทำนองของ           เพลง

ไทยประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับดนตรีแนวคิด หลักการในการวิเคราะห์ด้านดนตรีไทย             ฝึก
วิพากษ์วิจารณ์ดนตรีตามกรณีศึกษา 
  Components of Thai music. Sound System, Meaning and forms of various types 
of Thai music. Music rules. Concept, Principles in analyjing Thai music. Practice music criticige 
according to care studies. 
302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย       2 (2-0-4) 
      (Thai Music Theory) 

 หลักการของทฤษฎีดนตรีไทย ที่มาของเครื่องดนตรี วงดนตรี ระดับเสียงของดนตรีไทย 
ความสำคัญของวงดนตรี บทเพลง การขับร้อง หลักการขับร้องและประเภทเพลง  ขับร้อง วิธีการบรรเลง 
หน้าที่บทบาทในการบรรเลงและการขับร้อง 
  Principles of Thai music theory. History of music instrument. Ensemble. Pitch 
of Thai music. The importance of Ensemble, Song, Vocal. The Principles and types of singing. 
Method of the instrumental. The roles of playing and singing. 
302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย      3 (2-2-5) 
    (Thai Music Learning Management) 

 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กในแต่ละช่วงวัย ประเด็นสำคัญทางจิตวิทยาการสอนดนตรี 
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรีไทย กลวิธีการสอนดนตรี การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
ดนตรีและการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อการสอนดนตรี การจัดการเรียนรู้ ใน
ชั้นเรียนสำหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การบริหารจัดการ
และควบคุมชั้นเรียน การประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การศึกษา
ผลงานวิจัย การสังเกตการณ์สอนดนตรีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีไทยในสถานการณ์จำลอง   



  Child music development, important psychological issues in music teaching, 
various learning theoriesin teaching music, strategies for teaching Thai music, Analysis of 
learning content in music and learning plans, organiging musical activities, selecting media for 
teaching music, manging classroom learning for early childhood education, basic education 
Vocational education and special child classes. Management and classroom control, 
application and integration of knowledge in learning strands and cross – group integration of 
learning content, evaluation of teaching musicthat is suitable for learners. Selection of sources 
of science, education about research results, observation of classroom music instruction 
practice of teaching Thai music in simulated situations.  
302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย    3 (2-2-5) 
 (Educational Innovation In Thai Music)  

 สื่อทางด้านดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา              ดนตรี
ไทย การเลือกใช้สื ่อตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาวิชาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การสร้างสื่อ
นวัตกรรม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอน
ทางด้านดนตรีทีส่ร้างข้ึน  
  Music media that is related to the process of teaching Thai music Lessons, 
media selection according to the purpose of the content, Economic condition, local society, 
media creation using electronic devices and computer program and quality monitoring of 
music teaching medias that were created.   
302-25011 การขบัร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ     3 (1-4-4) 
      (Thai Classical Singing and Solfeggio) 

 กายวิภาคสำหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing) ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านโน้ต 
หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable C) ความสูง – ต่ำของเสียงร้องในแต่ละ กลุ่มเสียง รูปแบบและ
วิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจสำหรับการร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะตำแหน่งต่างๆ ฝึก
การออกสียงสระต่างๆ (Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และปฏิบัติขับ
ร้องเพลงไทยสำหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้อง ทำนองสั้น  
  Anatomy for singing, practice reading notes, primary reading and singing the 
notes (Moveable C)  height – low voice on each sound group. Format and chorus Principles 
Breathing for singing, voice training from organ design positions – the main vowel, voice, 
warming, choir practice and practice Thai singing for children with simple text and short 
melody. 
 
 



302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย      3 (2-2-5) 
     (Thai Music Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรีไทย การวางแผนวิจัย เอกสาร
วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ การจัดเก็บและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครงของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และนำเสนอเป็น
รายงานการวิจัย 
  Printciple, conceptual, theory, and research methodology in Thai music 
Planning, research, documentation, literature reated. Creating the tool and check the quality 
of the tool. Storage and analysis of data, report writing Proposal research in teaching. 
Presenting research report.  
302-25013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย     2 (1-2-3) 
       (Maintenance of Thai musical instruments) 

 หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา               ศึกษา
รูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี 
อุปกรณ์การซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม อุปกรณ์ที่ใช้กับ เครื่องดนตรี เช่น ยางสน 
วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ภายหลังการบรรเลง  
  Principles of repair, maintenance and quality improvement of Thai musical 
instruments. Studying shapes, proportion and physical structures, meterials used to repair 
musical instruments, sound quality of musical instruments, equipment for repairing , practicing 
the use of tools, applicances and equipment for repairing, instrument used for musical 
instruments such a resin, sound barrier, customize and comparing the sound of musical 
instrument according to the standards of music, caring and preserving musical instruments 
after playing. 
 
302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีไทย     2 (1-2-3) 
  (Computer for Thai music) 

 ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื ่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรี โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยี
ดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรีไทย  

 General knowledge about computer hardware and operating system, recording 
of notes and arrangement of musical instrument systems using music programs, computer 



program for recording and editing music with various music programs in accordance with 
modern music technology, studying the application of ready-made programs in Thai music. 
302-25015 การปรับวงดนตรีไทย        2 (1-2-3) 
     (Thai Ensemble Adjustment ) 
  หลักและวิธีการปรับวง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรี ในวงดนตรี         แต่
ละประเภท บทเพลง ทำนองเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง ปฏิบัติการปรับวงในสถานศึกษาและนำเสนอ
ผลงานการปรับวงดนตรีไทยในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Principles and how to adjust their roles in music circles of musical instruments. In each type 
of band. The song melody, rhythm, mood of the music. The inner adjustment operating 
schools and proposing to adjust the bands in Thailand forms, documents, and electronic 
media 
 

   2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        20  หน่วยกิต 
302-25016 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนดนตรี         2 (1-2-3) 
       (English for Music Teaching)  

 คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารด้านดนตรี ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี การสื่อสารและการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การนำ
ภาษาอังกฤษด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 English vocabulary, the syntax for communication in music. Listening Skill, 
Speaking, Reading and Writing in English for Music teacher. Communication and Self – study in 
English. English import music info practical use in learning.  

 
302-25017 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา      2 (0-4-2) 
       (Thai Musical Instrument Skills in School) 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม และอังกะลุง  ฝึกการ
อ่านโน้ตเพลง ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงยวนเคล้า สองชั้น เพลงลาวครวญ สองชั้น                  เพลงขึ้น
พลับพลา ปฏิบัติอังกะลุง เพลงยะวา เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวดำเนินทราย สองชั้น และปฏิบัติ ขิม เพลง
แขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงสร้อยสนตัด  เพลงนางนาค เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น 

 Practical 3 Thai Musical instrument as Klowi Pieng Or, Khim and Anaklung, 
Notation Reading. Practical Klowi Pieng Or Pleng Yuanklow Song Chan Pleng Lao Kruan Pleng 
Kun Plab Pha  Practical Angklung Pleng Yawa, Pleng Lao Dung Duan, Pleng Loa Dumnernsai 
Song chan, and Practical Khim Pleng Kheak Bo – ra – terd chan diew, Pleng Soi Oon Tad, Pleng 
Nang Nak, Pleng Khamen Potisat Song chan.   



302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2 (1-2-3) 
      (Content of Fundamental Curriculum) 

 ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำแผนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ
สอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
  Knowledge of Visual arts, Music and Performing Arts Indication and learning in 
the core subject matter of art as the core curriculum, Basic education, Plan learning, Teaching 
Practical and trail Lesson plans in a simulation.  
302-25019 การจัดการแสดงดนตรี      2 (1-2-3) 
       (Music Performance Activities) 

 หลักการจัดการแสดงดนตรี การวางแผน การจัดรูปแบบการแสดงดนตรี ลีลาท่าทาง การ
เคลื่อนไหวประกอบการแสดงดนตรี ควบคุมการบรรเลง กำกับเวที ฉาก เครื่องแต่งกาย เทคนิคแสงเสียงในการ
แสดงดนตรี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ และการจัดการแสดง
ดนตรีสู่สาธารณะชน 
  Principles of music management, planning, formatting, musical performances 
Public relations Control the stage performance, costume scene Light and sound techniques 
in musical performances As well as coordination With other related agencies And management 
of music to the public. 
 
302-25020 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยต่างเครื่องมือ    2 (0-4-2) 
      (Various Thai Musical Instrument Skill) 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยต่างเครื่องมือ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามกลุ่มผู้เรียน
ดังนี้    

กลุ่มปี่พาทย์ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น เพลงแป๊ะ
สามชั้น เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ สองชั้น 

กลุ่มเครื่องสาย : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่              เพลงตับ
ต้นเพลงฉิ่งสองชั้น เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงลีลากระทุ่มสองชั้น เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น 

กลุ่มคีตศิลป์ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีระนาดเอก เพลงเต้ยโขง เพลงลาวต่อนก            เพลงขึ้น
พลับพลา ซอด้วง เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น ลาวสมเด็จ  

Thai Musical instrument Skill in various by select Practice as a group of study   
PiPat group : Practice instrument Saw Dung, Sae Oo, Ja-ke, Pleng Tab ton Pleng 

Ching Song chan, Pleng Pae Sam chan, Pleng Kab mai Ban daw Song chan. 



Kreung Sai group : Practice instrument Ranad Ek, Ranad Tum, Kong wong Yai, 
Pleng Tab ton Pleng Ching Song chan, Pleng Pae Sam chan, Pleng Leela Kratum Song chan, 
Pleng Kun Plabpla Song chan.  

Keetasin group : Practice instrument Ranad Ek, Pleng Toi kong, Pleng Lao Tow 
nok, Pleng KunplabPla. Saw dung Pleng Khacj Bo – Ra – Ted Chan Diew, Pleng Ton Pleng ching 
Song chan, Lao somdet.  
302-25021 การประพันธ์เพลงไทย        2 (1-2-3) 
      (Thai  Music Composition) 

 องค์ประกอบของดนตรีไทย รูปแบบของเพลงไทย ทฤษฎี และหลักการประพันธ์เพลงไทย 
การปฏิบัติประพันธ์เพลงไทยโดยใช้โน้ตตัวอักษรไทย และโน้ตสากล 

 Elements of the musical Thailand style of music theory and music composition 
principle Thailand, using the composer notes, letters, notes of Thailand and internationally. 
302-25022 ทักษะเครื่องดนตรีสากลในสถานศึกษา    2 (0-4-2) 
      (Western Musical Instrument Skills in School) 

 องค์ประกอบของคีย์บอร์ดและเมโลเดียน การบำรุงรักษา ท่าทางการนั่ง การวางมือ ปฏิบัติ
บันไดเสียงทั้งแบบเมเจอร์ และไมเนอร์ การจับคอร์ด ทั้งตำแหน่งรูท (Root) และพลิกกลับ (Inversion) การ
ฝึกแบบฝึกหัดและบทเพลง 
  Component of keyboard and melodian, Maintenance, Sitting Posture fingering 
position, Practicing key both major and minor key signature Practice Chord Root position and 
Inversion position and Practicing exercises and songs 
302-25023 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล      2 (2-0-4) 
      (Introduction Music Theory) 

 องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale) ขั้นคู่เสียง (Interval) ไตรแอด (Triad)  
คอร์ด (Chord) เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ตสากล 

 Components of Music Rudiment Scale Interval Triad Chord The Signature and 
Musical terms for Notation inscription. 
302-25024  การแปรทำนองดนตรีไทย      2 (1-2-3) 
        (Thai Music Variation) 

 หลักวิธีการแปรทำนอง รูปแบบทำนอง และ   ฝึกปฏิบัติแปรทำนองจากทางฆ้อง         วง
ใหญ่ตามลักษณะวิธีการดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์ 

 Principles of Variation. Forms of melody and Variation practice from Khong 
Wong Yai following the various instruments melody by Krueng Sai and Pi Phat ensemble. 

 



302-25025 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย  1   2 (0-4-2) 
       (Pi-Phat or Krueng-Sai Skill I) 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเลือกตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้ 
-  กลุ่มเครื่องสาย  การปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง  ซออู้ และจะเข้ เริ่มตั้งแต่วิธี       การ

ฝึกหัด การนั่ง  การไล่เสียง การปฏิบัติแบบฝึกหัดลักษณะต่าง ๆ  เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงแขก        บรเทศ 
เถา เพลงโหมโรงขับไม้บัณเฑาะว์ 

-  กลุ่มปี่พาทย์ การปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  และฆ้องวงเล็ก 
เริ่มตั้งแต่วิธีฝึกหัด  การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง เพลงเหาะ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงนกขม้ิน สามชั้น 
  Practice instruments as student group 
  -  Krueng - Sai Group - Practice instruments Saw Dung Saw Oo and Jake. Begin 
with Sitting Posture , Scales Practice in various Exercise as Pleng Pae Sam Chan Pleng Khaek 
Porated Tow Pleng Homrong Kab Mi Ban Dor. 
  - Pi - Phat Group - Practice instruments Ranad Ek, Ranad Tum, Khong Wong Yai 
and Khong Wong Lek. Begin with Sitting Posture , Fingering, scal, Pleng Haw, Pleng Ton Pleng 
Ching Sam chan, Pleng Nokkha min. 
302-25026 ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย  2   2 (0-4-2) 
       (Pi-Phat or Krueng-Sai Skill II) 

  ปฏิบัติเครื่องดนตรีเลือกตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้ 
-  กลุ่มเครื่องสาย การปฏิบัติเครื่องดนตรี  ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ เพลงต้นบรเทศ สองชั้น -

ชั้นเดียว เพลงชมแสงจันทร์ เพลงมหาฤกษ์  เพลงมหาชัย เพลงเขมรไทรโยค เพลงระบำมยุราภิรมย์ 
- กลุ ่มปี ่พาทย์ การปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวง     

เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงเวสสุกรรม สองชั้น เพลงสาธุการ 
  Practice instruments as student group 
  - Krueng Sai. Practice instruments Saw Dung Saw Oo and Jake Pleng ton Borated 
Song chan - Chan Dew Pleng Chom Sang Jan, Pleng Maha Lerk, Maha chai, Pleng Kamen Sai 
Yok, Pleng Rabum Mayura Pirom.  
  - Pi Phat Group. Practice instruments Ranad Ek Ranad Tum Khong Wong Yai, 
Khong Wong Lek, Pleng Pae Sam Chan, Pleng Wasukhum Song chan, Pleng Satukhan. 
302-25027 เพลงหุ่นกระบอกและทำนองเสนาะ    2 (0-4-2) 
       (Phleng Hoon Kra Bog and Rhyme Chanting) 

 ประวัติและที่มาของการร้องเพลงหุ่นกระบอก ขับร้องเพลงหุ่นกระบอกทำนองต่างๆ รูปแบบ
คำประพันธ์ประเภทต่างๆ  และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะ  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย  ขับเสภา
และการพากย์เจรจา    



  History and Background of Hoon Kra bod singing. Singing of Hoon Kra bog in 
various styles. Styles rhyme types. Practice reading Rhyme Chanting. Khong, Chan, Kab, Khon, 
Rai, Sepha, Pag and Jelraja.       
302-25028 เสภา พากย์ เจรจา        2 (0-4-2) 
       (Sepha Pag – Jelraja) 

 การขยับกรับเสภา การขับเสภาทำนองต่างๆ  การพากย์ และเจรจา 
  Sepha - Verse Recitation and Poetic Story telling in various tunes and styles.  
 
302-25029 ทักษะฆ้องวงใหญ่สำหรับคีตศิลป์ไทย    2 (0-4-2) 
       (Khong Wong Yai Skill for Singer) 

   ปฏิบัติเครื่องดนตรี ฆ้องวงใหญ่ เริ่มตั้งแต่วิธี ฝึกหัด เช่น การนั่ง การจับไม้ และ        การไล่
เสียง ปฏิบัติเพลงตับต้นเพลงฉิ่งสองชั้นเพลงแขกบรเทศเถา เพลงนางนาคสองชั้น 
  Practice Khong Wong Yai. Begin by Sitting Posture, Fingering Position, Scale, 
Pleng Tab Ton Pleng ching Somg Chan, Pleng Khaek Porated Tow, Pleng Nang Nak Song Chan.   
302-25030 ทักษะเครื่องดนตรีในวงป่ีพาทย์มอญ    2 (0-4-2) 
      (Pi- Phat- Mon Skill)   

 การปฏิบัติทำนองหลัก การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงปี่พาทย์มอญ 
โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้   

- กลุ่มปี่พาทย์และกลุ่มปี่ใน  เพลงประจำวัด เพลงประจำบ้าน เพลงยกศพ เพลงเชิญผี เพลงไฟ
ชุม เพลงกะแว เพลงพม่าเล็ก เพลงพม่ากลาง เพลงพญาแปร เพลงแน เพลงพม่าเขว เพลงเร็ว 

- กลุ ่มเครื ่องหนัง ตะโพนมอญ เปิงมาง ปฏิบัติหน้าทับ เพลงประจำวัด เพลงประจำบ้าน     
เพลงยกศพ เพลงเชิญผี  เพลงไฟชุม เพลงกะแว เพลงพม่าเล็ก เพลงพม่ากลาง  เพลงพญาแปร เพลงแน       เพลง
พม่าเขว เพลงเร็ว 
  Practice the Theme, Each musical instrument Variation in Pi Phat Mon 
ensemble by Selecting Practice according to the group of student as.  
  - Pi Phat and Pi nai Group Pleng Pracham Wat, Pleng Pracham Baan, Pleng Yok 
Sop, Pleng Cheon pee, Fai chum, Pleng Ka Where, Pleng Pama Lek, Pleng Pama Klang, Pleng 
bare, Pleng Nare, Pleng Pamakle, Pleng Rail.    
  - Kreng Nang Group Tapol Mon, Peng Mang, Practice Na tap Pleng Pracham Wat, 
Pleng Pracham Baan, Pleng Yok Sop, Pleng Cheon pee, Fai chum, Pleng Ka Where, Pleng Pama 
Lek, Pleng Pama Klang, Pleng bare, Pleng Nare, Pleng Pamakle, Pleng Rail. 
 
 



302-25031 ทักษะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายป่ีชวา    2 (0-4-2) 
      (Kruang- Sai -Pi - Java Skill)   

 การปฏิบัติทำนองหลัก การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงเครื่องสาย 
ปี่ชวา  เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน เพลงโหมโรงราโค เพลงอาถรรพ์ (ทางพระยาประสาน) เพลงแขกไทรเถา  
เพลงอกทะเล สามชั้น 
  Practice the Theme. Each musical instrument Variation in Krueng Sai Pi chawa 
ensemble. Pleng Homrong Yimwiman, Pleng Homrong Raki, Pleng R-tan (Thang Praya Prasan) 
Pleng Khack Sai Tow, Pleng Oktalea Sam Chan  
302-25032 ดนตรีพื้นเมือง       2 (0-4-2) 
      (Thai Folk Music) 

 รูปแบบและโครงสร้างของดนตรีพ้ืนเมือง การปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 
เครื่องมือ (สะล้อ ซึง ปี่จุม แคน โปงลาง พิณ  กลองยาว) 
  Forms and Folk music structure. Practice Folk music at least 1 instrument in 
regions (Salor,Sung,Pijum,Khean,Pin,Klong Yow). 
302-25033 ทักษะซอสามสาย        2 (0-4-2) 
      (Saw Sam Sai Skill)  

 การสีซอสามสายตั้งแต่การนั่ง  การจับเครื่องมือ การใช้คันชักหนึ่ง สอง สี่ เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ 
เพลงลาวครวญ เพลงลาวจ้อย  เพลงนางนาคสองชั้น เพลงเหราเล่นน้ำเถา เพลงแขกมอญ บางขุนพรหม สองชั้น 

 Practice Saw Sam Sai. Begin by sitting Posture, Fingering Position, Using the bow 
of 1-4. Pleng Khub mai bun Doh Pleng Lao Kruan Pleng Lao Joy Pleng Nhang Nak Song Chan 
Pleng Hera len Nam Thao Pleng Khaek Mon Bang Kun Pom Song Chan.  
302-25034 ทักษะเครื่องเคาะตีขั้นพื้นฐาน     2 (0-4-2) 
      (Basic Percussion Skill) 

 ประวัติ วิวัฒนาการและองค์ประกอบของเครื่องเคาะตีแต่ละประเภท การบำรุงรักษา วิธีการ
จับไม้ วิธีการตี ฝึกแบบฝึกหัดและร่วมบรรเลงกับวงดนตรี โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการ
บรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ 
  This course will study about history, The evolution and composition of each 
type of percussion instrument, How to maintenance ,fingering position, hoe to play and join 
with the band by considering the quality of the sound, accents, instrumental techniques, note 
reading, rhythmic stability.   
 
 
 



302-25035 จังหวะหน้าทับ        2 (0-4-2) 
     (Thai Traditional Rhythm) 

 รูปแบบจังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ ฝึกการอ่านโน้ตจังหวะหน้าทับ ปฏิบัติ
จังหวะหน้าทับ ได้แก่  

ตะโพน - กลองทัด เพลงสาธุการ เพลงเสมอ เพลงลา เพลงปฐม เพลงกราวนอก กราวใน 
เพลงมหาชัย เพลงชำนาญ  

โทน – รำมะนา  และกลองแขก  หน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับเพลงภาษาต่างๆ 
  Form of Simple Rhythm, Ching Rhythm amd Nha Tub Rhythm. Reading Nha Tub 
Notation Practice Nha Tub Rhythm as Ta Pon, Khong Tad, Pleng Satukhan, Pleng Samer, Pleng 
La, Pleng Phatum, Pleng Krow Nok , Kroe Nai, Pleng Mahachai, Pleng Chamnan. 
   (2) วิชาเอกดนตรีสากล 

   1) เอกบังคับ  กำหนดให้เรียน        40  หน่วยกิต 
302-26001 ทักษะดนตรีสากล 1       3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 1)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ การรวมวง และกลวิธี
การสอนทักษะดนตรีขั้นพื้นฐานโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม  

 Practice musical instruments or vocal, concepts, ensemble method and 
strategies of teaching music skill foundation through selecting suitable exercises and pieces. 
302-26002 ทักษะดนตรีสากล 2      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 2)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค การรวมวง และ
กลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นกลางโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสม 

 Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, musical 
ensemble, strategies of teaching music skill intermediate level through selecting suitable 
exercises and pieces. 
302-26003 ทักษะดนตรีสากล 3      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 3)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค                การ
วิเคราะห์ การรวมวง และกลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นกลางโดยการคัดเลือกแบบฝึกหัดและ    บทเพลงที่
เหมาะสม 

 Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 
analyzing, musical ensemble, strategies of teaching music skill intermediate level through 
selecting suitable exercises and pieces.  



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

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค           การ
วิเคราะห์ การรวมวง โดยมีการแสดงเดี่ยว พร้อมทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรี รวมเวลาไม่น้อย
กว่า 15 นาท ี

Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 
analyzing, musical ensemble through solo performance, as well as describing  contents and 
strategies of teaching music skill which total time at least 15 minutes. 
302-26005 ทักษะดนตรีสากล 5      3 (1-4-4) 
     (Western Music Skills 5)  

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องสากล หลักการ วิธีการ เทคนิค          การ
วิเคราะห์ การรวมวง และการบริหารจัดการ โดยมีการแสดงเดี่ยว คัดสรรบทเพลงหรือนำมา   เรียบเรียงเสยีง
ประสานใหม่ พร้อมทั้งบรรยายเนื้อหากลวิธีการสอนทักษะดนตรีขั้นสูง รวมเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 

 Practice musical instruments or vocal, concepts, methods, techniques, 
analyzing, musical ensemble, administrative management through solo performance, selecting 
pieces or new music arrangement of as well as describing  contents and strategies of advanced 
teaching music skill which total time at least 20 minutes 
302-26006 โสตทักษะ        2 (1-2-3) 
     (Ear Training) 

 การฝึกทักษะการฟังทำนองและจังหวะ การบันทึกโน้ตจากการฟัง การขับร้องโน้ต ให้ตรง
ตามทำนองและจังหวะจากการฟังในอัตราธรรมดา อัตราผสม ทั้งแบบ Fixed Do, Movable Do และการฟัง
คอร์ด 
  Practice Listening melody Rhythmic Notation from Listening. Singing with 
Simple Time and Compound Time Both forms Fixed Do, Movable Do and Listening Chord.  
302-26007 หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี     2 (1-2-3) 
     (Analysis and Criticism on Music) 

 หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี โดยใช้กระบวน         การ
สุนทรียศาสตร์ในดนตรี ฝึกวิพากษ์วิจารณ์ดนตรีตามกรณีศึกษา 

 Elements and analysis review criticize regulation of music by aesthetic of music 
method. 

 
 
 
 



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

 องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale) ขั้นคู่เสียง (Interval) ไตรแอด (Triad)  
และการพลิกกลับ (Inversion) คอร์ด (Chord) การเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord Progression) การย้ายบันได
เสียงแบบต่างๆ (Modulation) เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ใน     การบันทึกโน้ตสากล 
  Components of Rudiment of music, Scale, Interval, Triad, Inversion, Chord, 
Chord Progression, Modulation. The Signature and Musical terms for Notation inscription. 
302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีสากล      3 (2-2-5) 
    (Western Music Learning Management) 

 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กในแต่ละช่วงวัย ประเด็นสำคัญทางจิตวิทยาการสอนดนตรี 
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรี กลวิธีการสอนดนตรี  การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดนตรี
และการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อการสอนดนตรี การจัด การเรียนรู้  ในชั้น
เรียนสำหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษการบริหารจัดการและ
ควบคุมชั้นเรียน การประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่ เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การศึกษา
ผลงานวิจัย การสังเกตการณ์สอนดนตรีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานการณ์จำลอง   
  Child musical development, important psychological issues in music teaching, 
various learning theoriesin teaching music, strategies for teaching music, Analysis of learning 
content in music and learning plans, organiging musical activities, selecting media for teaching 
music, manging classroom learning for early childhood education, basic education Vocational 
education and special child classes. Management and classroom control, application and 
integration of knowledge in learning strands and cross – group integration of learning content, 
evaluation of teaching musicthat is suitable for learners. Selection of sources of science, 
education about research results, observation of classroom music instruction practice of 
teaching music in simulated situations. 
302-20010 นวัตกรรรมการศึกษาด้านดนตรีสากล     3 (2-2-5) 
 (Educational Innovation In Western Music)  

 สื่อดนตรีศึกษาประเภทต่างๆ สื่อดนตรีศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนวิชาดนตรี การเลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การ
สร้างสื่อนวัตกรรม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ         การตรวจสอบคุณภาพ
ของสื่อการสอนทางด้านดนตรีที่สร้างข้ึน  
  Music media for education in various categories, music media for education 
that is related to the process of teaching music Lessons, media selection according to the 



purpose of purpose of the content, Economic condition, local society, media creation using 
electronic devices and computer program and quality monitoring of music teaching medias 
that were created. 
302-26011 การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง   3 (1-4-4) 
      (Thai Classical Singing and Choral Class) 

 กายวิภาคสำหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing) ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านโน้ต 
หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable C) ความสูง – ต่ำของเสียงร้องในแต่ละ กลุ่มเสียง รูปแบบและ
วิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจที่สำหรับการร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะตำแหน่งต่างๆ ฝึก
การออกสียงสระต่างๆ(Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และปฏิบัติขับ
ร้องเพลงไทยสำหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้องง่ายๆ ทำนองสั้น  

Anatomy for singing, practice reading notes, primary reading and singing the notes 
(Moveable C) height – low voice on each sound group. Format and chorus Principles Breathing 
for singing, voice training from organ design positions – the main vowel, voice, warming, choir 
practice and practice Thai singing for children with simple text and short melody. 
302-26012 การวิจัยด้านดนตรีสากล      3 (2-2-5) 
     (Western Music Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี             การ
วางแผนวิจัย เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
จัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครงของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และ
นำเสนอเป็นรายงานการวิจัย 

Printciple, conceptual, theory, and research methodology in teaching music 
Planning, research, documentation, literature reated. Creating the tool and check the quality 
of the tool. Storage and analysis of data, report writing Proposal research in teaching. 
Presenting research report.  
302-26013 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล     2 (1-2-3) 
       (Maintenance of Western Musical Instruments) 

 หลักการซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีในสถานศึกษา ศึกษารูปทรงสัดส่วน
และโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของ          เครื่องดนตรี 
อุปกรณ์การซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรี
ตามมาตรฐานเสียงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง  
  Principles of repair, maintenance and quality improvement of musical 
instruments. Studying shapes, proportion and physical structures, meterials used to repair 
musical instruments, sound quality of musical instruments, equipment for repairing , practicing 



the use of tools, customize and Tuning the sound of musical instrument according to the 
standards of music, caring and preserving musical instruments after playing. 
302-25014 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสากล     2 (1-2-3) 
  (Computer for Western music) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรีพื้นฐานเบื้องต้น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยี
ดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี  

 General knowledge about computer hardware and operating system, recording 
of notes and arrangement of musical instrument systems using basic music programs, 
computer program for recording and editing music with various music programs in accordance 
with modern music technology, studying the application of ready-made programs in music. 
302-26015 ประวัติดนตรีตะวันตก      2 (2-0-4) 

(Western Music History) 

 พัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  (Primitive Music)          ยุค
กลาง (Middle Age) ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance) ยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก(Classic) ยุคโร
แมนติก (Romantic) ยุคศตวรรษที่ 20 ลักษณะของดนตรี ประวัตินักประพันธ์เพลง          ที่สำคัญรวมทั้ง
ผลงานที่เก่ียวข้อง 

 Development of and Wlstern music from the Primitive Music ,Middle Age 
,Renaissance , Baroque , Classic , Romantic , 20th century. Characteristics of music History of 
composers Important as well as related works 

 
   2) เอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       20  หน่วยกิต 

302-26016 การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก    2 (1-2-3) 
  (Music  and  Singing Instruction  for  Children) 

 เทคนิคการสอนดนตรีและการขับร้องในชั้นเรียน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นครูที่มีความรู้เรื ่อง
หลักการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ทางด้านดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กในวัยต่างๆ  
  Teaching technique music and singing in classroom. To develop the student as 
a teacher with knowledge of the principles taught. Psychology of music teaching. Creative 
activities. Measurement and evaluation of teaching music to children at different ages. 
 
 
 



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

 หลักการและการฝึกประสานเสียง  Triad, Chord Progression โดยใช้ขั ้นคู่ คอร์ด การ
ประสานเสียง 4 แนว โดยเริ ่มจาก Figured Bass และ Unfigured Bass การใช้ Primary, และ Simple 
Harmonization การใช้คอร์ดพลิกกลับ ได้แก่ First Inversion, Second Inversion, Unaccented Passing 
Note, Cadence และ Dominant 7 

 Principles and practice of the Triad, Chord progression  using  Interval   chord 
4 Way Harmony, starting with Figured bass and Unfigured bass, Primary, and Simple 
harmonization. Using reversible chords such as First inversion, Second inversion, Unaccented 
passing note, Cadence and Dominant 7 
302-26018 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1     2 (2-0-4) 

(Arranging I)  
 ศึกษาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องลมไม้สำหรับวงดนตรี  Arrangement 

Layout for 4x4 Score, Saxophone Section 
 Study Harmony Principal. Wood Wind Instruments for Ensemble Arrangement 

Layout for 4x4 Score ,Saxophone Section.   
302-26019 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2     2 (2-0-4) 

(Arranging II)  
 ศึกษาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่มเครื่องลมไม้สำหรับวงดนตรี  Arrangement 

Layout for 4x4 Score, Saxophone Section Rhythm Section และ Brass Section พร้ อมนำเสนอ
ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน  

 Study Harmony Principal. Wood Wind instruments for Arrangement Layout for 
4x4 score , Saxophone section Rhythm section and Brass section and present the arranging. 
302-26020 หลักการประพันธ์และการวิเคราะห์เพลง    2 (2-0-4) 

(Music Composition and  Music  Analysis)  
 ศึกษาองค์ประกอบหลักและวิธีการประพันธ์เพลงเบื้องต้น การสร้างทำนอง         การดำเนิน

คอร์ด และการใช้โครงสร้างรูปแบบทางด้านดนตรีต่างๆ วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงในแต่ละยุคที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลง 

 Study the main Components and methods of basic music composition Creating 
a melody Chord execution And the use of various musical styles Analyze  the compositions 
in each ear that are unique guide to the composition of song. 

 
 
 



302-26021 การรวมวง       2 (1-2-3) 

(Ensemble)  
 องค์ประกอบและหลักการรวมวงดนตรีสากล เสียงและอารมณ์เพลง ฝึกทักษะการบรรเลงรวม

วงในแต่ละประเภท และนำเสนอผลงานการปฏิบัติรวมวงต่อสาธารณชน 
  Component and principles of international band integration, sound and mood, 
Ensemble Practice in various type and present the performance in public.  
302-26022 การรวมวงขับร้องประสานเสียง     2 (1-2-3) 

(Choral  Class) 
 องค์ประกอบการขับร้องประสานเสียง ฝึกท่าทางในการร้อง การหายใจที่ถูกต้อง การร้องด้วย

เสียงที่มีคุณภาพ ความหมายในท่าทางของผู้อำนวยเพลง รูปแบบของการรวมเสียงของวงขับร้องประสานเสียง 
ฝึกทักษะการขับร้องบทเพลงที่มีการประสานเสียงไม่ซับซ้อนบทเพลง Round  Canon บทเพลง 2 แนว  3 
แนว และ 4 แนว 

 Choral Class composition, Practice the right posture in singing, how to breath 
correctly, how to sing with a high quality vocals, Meaning of the conductor's posture, the style 
of combining sound of the choral class, practicing chorus skills in songs simple song such as 
Round Canon Songs  2 way songs 3 way song and  4 way song 
302-26023 เปียโน        2 (1-2-3) 

(Piano)  
การปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น ท่าทางการนั่ง การวางมือ การฝึกบันไดเสียง ไม่เกิน 2 ชาร์ป 2 

แฟลต  ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ พร้อมทั้ง Arpeggio และ Chord Progression โดยคำนึงถึง การวาง
นิ้วและจังหวะที่ถูกต้อง ปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลง 
  Preliminary piano practice, Sitting posture, fingering position, Practicing key 
signature not more than 2 sharp and 2 flats, bath major and minor key signature, as well as 
Arpeggio and Chord progression, by focusing on correct fingering position, correct rhythm and 
Practicing exercises and songs. 
302-26024 คีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์     2 (1-2-3) 

(Keyboard and Synthesizer)  
 คุณลักษณะคีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์ ฝึกการใช้โปรแกรมในการเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรี

ชนิดต่างๆ การสร้างเสียงปรุงแต่ง การสร้างเสียงสังเคราะห์ การบันทึกเสียง              และการบำรุงรักษา 
  Keyboard feathers and Synthesizer, Practice using the Program to mimic 
different types of musical instruments. Creating sound effects, Creating a synthetic sound, 
Sound recording and Maintenance.   
 
 



302-26025 กิจกรรมดนตรีสำหรับครู      2 (1-2-3) 
       (Music Activity for Teachers) 

 หลักการและเทคนิคการจัดกิจกรรมดนตรี การวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงสำหรับเด็ก 
  Principles and Technique of Music Activities management. Analysis and 
Compose the children songs.  
302-26026 วงดนตรีร่วมสมัย      2 (1-2-3) 
       (Contemporary Music) 

 วิวัฒนาการของดนตรีร่วมสมัย หลักและวิธีการเรียบเรียงทำนองเพลงไทยเพลงพื้นบ้าน  
การปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน นำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเพลงไทยร่วมสมัย
สำหรับวงดนตรีประเภทต่างๆ  
  Evolution of Contemporary Music. Principles and methods to Arrange Thai 
melody, Folk song. Pitch tuning of each of music instrument together. Applied to Thai song 
for Contemporary Music types for various ensemble. 
302-26027 การอำนวยเพลง       2 (1-2-3) 

(Conducting )  
 หลักการอำนวยเพลง การยืน  การอำนวยเพลงโดยใช้มือและไม้บาตองตามหลักเกณฑ์การ

อำนวยเพลงในจังหวะต่างๆ  การฝึกซ้อมและการปรับวงการเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ การวิเคราะห์
บทเพลงแบบต่างๆ 

 Principles of Conductor, standing, Conducting by hand and baton in accordance 
with the rules for music arrangement in various rhythms Practice and adjusting the Sheet music 
score preparation industry Emotional transfer Analysis of various musical styles 
302-26028 กีตาร์        2 (1-2-3) 
        (Guitar)  

 ส่วนประกอบของกีตาร์ประเภทต่างๆ การบำรุงรักษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติบันไดเสียง Chord 
แบบฝึกหัดและบทเพลง คุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการบรรเลง  
  Components of various types of Guitars. Maintenance and practice in Chord, 
Song Exercise, Sound quality, Tone colony, instrument Technique.    
302-26029 ไวโอลิน        2 (1-2-3) 
       (Violin)  

 วิธีการบรรเลงไวโอลินและหลักการผลิตเสียง การฝึกปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์และ ไมเนอร์ไม่
เกิน  3 ชาร์ปและ 3 แฟลต การใช้คันชักแยกโน้ตและการใช้คันชัก 1-4 ตัวโน้ตต่อ 1 คันชัก การบรรเลงเพลง
ในอัตราจังหวะธรรมดา การดูแลรักษาเครื่องสาย  



  Violin instrument method and sound production principle. Practice the Key 
Signature in Major and minor not more than 3 sharps and 3 flats. Using the bow to separate 
the notes and the use of 1-4 boe notes per 1 bow. Play music in Simple time. maintenance 
in string instruments. 
302-26030 การเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลง    2 (1-2-3) 
       (Song Writing)   

 หลักการประพันธ์คำร้อง หลักการใช้ภาษา การใช้สระ วรรณยุกต์ สัมผัสนอก สัมผัสใน คำพ้อง
เสียง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน การเขียนทำนองในรูปแบบของบทเพลงที่หลากหลายการฝึกประพันธ์ทั้งคำร้อง
และทำนอง 
  Principle of petition writing Principles of language use,  in words Synonyms, 
Every Thai poems, writing melodies in a variety of music styles Practice writing both the 
petition and the melody 
302-26031 การบันทึกเสียงเบื้องต้น      2 (1-2-3) 
      (Introduction Recording Technology)   

 องค์ประกอบการบันทึกเสียง ประวัติการบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ใน การบันทึกเสียง การ
ควบคุมปรับแต่งคุณภาพเสียง วิธีการบันทึกเสียงและการจัดเก็บไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมในการ
บันทึกเสียง 
  Sound recording elements Audio recording history Audio recording equipment 
Control, adjust the sound quality Recording methods and storing audio files of various formats 
Using the program to record audio 
302-26032 ออร์ฟ โคดาย ดาลโครซ      2 (2-0-4) 
       (Orff, Kodaly and Dalcroze)  

 หลักการ วิธีการสอนดนตรีตามแนวทางและทฤษฎีการสอนของออร์ฟ โคดาย ดาลโครซ  
การจัดกิจกรรมตามแนวทางดนตรีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การวิเคราะห์และบูรณาการทฤษฎีการสอนกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ชั้นเรียน 
  Principles, Method of music teaching to the guide lines and theory of Orff, 
Kodaly and Dalcroze. According musical Activities in country and aboard.              
For early childhood primary. secondary and vocational education. Analyze and integrate 
abroad theoretical teaching with class room teaching. 
 
 
  



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

 เทคน ิคการสอนวงโยธวาท ิตในโรงเร ียน ประว ัต ิความเป ็นมาของวงโยธวาทิต             
การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่างๆ การจัดระเบียบแถว ท่าทางการจับถือเครื่องดนตรี การสร้างภาพ
รูปแบบ (Code Design) สำหรับแปรขบวนแถว (Display) การฝึกซ้อม ดนตรีสนามทั ้งการเดินแถว 
(Marching) และการแปรขบวนการใช้ไม้คทาและอุปกรณ์การแสดงแบบต่างๆ รวมถึงบทเพลงที ่ ใช้
ประกอบการแสดงวงโยธวาทิต  
  Techniques for teaching military bands in schools History of military bands, 
formatting of the band in various ways  rows handle the instrument Creating           
a code design for the display , practicing music Marching and maneuvering, using baton and 
various display equipment. Including songs used in the display of the military bands 
302-26034 ดนตรีโลก       2 (2-0-4) 
       (World Music)  

 แบบแผนความสัมพันธ์ของดนตรี เรื ่องราวของดนตรีแต่ละเผ่าพันธุ ์ ว ิถีช ีว ิต ศาสนา 
วัฒนธรรม สังคม การเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันของกลุ่มประเทศต่างๆ การแพร่กระจายวัฒนธรรมดนตรี 
องค์ประกอบทางดนตรี รวมทั้งทฤษฎี เนื้อร้อง ทำนองเพลง จังหวะ เครื่องดนตรี การรวมวง ปรัชญาและ
ความคิดทางดนตรี กระบวนการถ่ายทอดทางดนตรี และคุณค่าทางสังคมสู่ดนตรีศึกษา 

 Musical relationship patterns Stories of  world music religion, culture, society, 
politics, both past and present of various countries Spreading music culture Musical elements 
including theories of lyrics, melodies, rhythms, musical instruments, Ensemble , philosophy 
and musical ideas Music transfer process And social values to music education 
302-26035 เครื่องเคาะตี         2 (1-2-3) 
       (Percussion)   

องค์ประกอบของเครื่องเคาะตี ประวัติ วิวัฒนาการของเครื่องเคาะตีแต่ละชนิด การบำรุงรักษา วิธีการ
การจับไม้ วิธีการตี ฝึกแบบฝึกหัดและร่วมบรรเลงกับวงดนตรี โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง เทคนิคการ
บรรเลง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ  

 This course will study about history, The evolution and composition of each 
type of percussion instrument, How to maintenance ,fingering position, hoe to play and join 
with the band by considering the quality of the sound, accents, instrumental techniques, note 
reading, rhythmic stability.   

 
 
 
 



302-26036 การคลอเปียโน       2 (1-2-3) 
        (Piano Accompaniment) 

 การปฏิบัติเปียโนในบันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ พร้อมทั้ง  Arpeggio และ Chord 
Progression ฝึกแบบฝึกหัดและบทเพลงที่สอดคล้องกับบันไดเสียง ฝึกปฏิบัติการคลอเปียโนสำหรับการขับ
ร้อง  
  Practice Piano in Major and minor Scale together with Arpeggio and Progression 
Practice Exercise and song according to Scale, Piano Accompaniment for singing.  
302-26037 สำรวจรูปแบบดนตรี      2 (1-2-3) 
        (Music Style Survey) 

  ความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ผลงานเพลงและ
เพลงสปิริชวล (Spiritual) แร็กไทม์ บลูส์  ดิกซี่แลนด์ นิวออร์ลีน สวิง  บีบ๊อบ  ฟิวชั่นแจ๊ส ลาติน เพลงป๊อบ 
และเพลงร่วมสมัย การฝึกฟังสำเนียงของเพลงในรูปแบบต่างๆ  
   The history of music BC.19 until the present. Discography and Spiritual, 
Ragtime, Blues, Dixieland, New Orleans, Swing, B Bob, Fusion, Jazz, Latin, Popular and 
Contemporary. the accent of listening to music in various forms.   

 
 


