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ค าน า 
 
         วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ   
จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน โดยจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในสังกัดคณะศิลปศึกษา ผลิตบัณฑิตที่เป็นศิลปิน ครูศิลปะ  
นักวิชาการทางศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง สามารถรองรับ
งานด้านอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคงอยู่ตลอดไป  
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในฐานะห้องเรียนเครือข่ายของ
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ใช้หลักสูตรของคณะศิลปศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการจัด    
การเรียนการสอน โดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้จัดท าหลักสูตรขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นได้ด าเนินการตามนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และธรรมชาติวิชาของแต่ละสาขาวิชา เป็นกรอบ      
แนวทางการจัดท าหลักสูตร 
     หลักสูตรฉบับนี้ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตร       
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยขึ้น ได้เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชได้ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความเป็นอัตลักษณ์ให้ชัดยิ่งขึ้น การจัดท าหลักสูตรส าเร็จได้ด้วยความเสียสละ
และความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหลายหน่วยงาน 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ใช้หลักสูตรมาจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ที่สนับสนุนให้มีหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562   
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)   

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช/ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 1.2 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education Program in Music Education 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย   
   ชื่อเต็ม  :     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อย่อ  : ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 2.2 ภาษาอังกฤษ    
   ชื่อเต็ม :      Bachelor  of  Education (Music Education) 
     ชื่อย่อ  :  B.Ed. (Music Education)   
3. วิชาเอก 
 วิชาเอกดนตรีไทย  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร     
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา    
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 



 

 

   
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   6.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
  6.2  สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
  6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2562  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูสอนดนตรีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 8.2  นักวิชาการการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม 
 8.3  บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานด้านดนตรี 
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9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปี 
ที่จบ 

หลักสูตร 
ที่จบ 

สาขาวิชา 
ที่จบ 

สถาบัน 
ที่จบ 

อาจารย์ กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว 
3 1002 01978 45 1 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2536 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

อาจารย์ ชยพร  ไชยสิทธิ์ 
3 7099 00089 59 4 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2560 
2535 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
ดุริยางค์ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ ณัฐเศรษฐ   ด าเนินผล 
3 5701 01156 62 6 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2560 
2543 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารย์ ศิวพงศ์  กั้งสกุล 
3 8001 01710 55 8 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2533 

ศิลปมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป์ไทย 
คีตศิลป์ไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ กณพ  กิ้มเฉี้ยง 
1 9299 00329 55 4 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2561 
2559 

ศิลปมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป์ไทย 
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้   
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ไ ด้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
    การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) จึงต้องพัฒนาผู้ เรียน           
ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสร้างความรอบรู้ทางศาสตร์ดนตรีอย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ในทักษะ 
ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การพูดโต้ตอบ การฟังและ          
จับประเด็น  และมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจากการ
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาจะได้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ        
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีต้องมีทักษะทางด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะ     
ด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ดังนั้นผู้รับการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ และสมรรถนะ            
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใ ช้บัณฑิต 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
   จากสถานการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรั บ
วัฒนธรรมของต่างชาติที่แพร่หลายอยู่ในสังคมไทยอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผลให้รูปแบบของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับผลกระทบจากการะแสสังคมที่ต้องการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก ในการ     
จัดการศึกษาจึงต้องน าสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชา
ที่หลากหลาย และออกแบบค าอธิบายรายวิชาที่นอกจากให้ความรู้ทฤษฎีแล้ว ต้องฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปใช้ได้จริงในบริบทดังกล่าว 
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 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้  1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ปรัชญาการศึกษา 3) จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  4) หลักสูตรและวิทยาการจัดการการเรียนรู้ 5) นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  6) การวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การเรียนรู้  7) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  8) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู รวมทั้ง
ต้องได้รับการฝึกทักษะตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ        
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู  ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 6: ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 11.4  สถานการณ์มาตรฐานวิชาชีพด้านดนตรี  
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)   
พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  1) สุนทรียศาสตร์กับดนตรี
ศึกษา 2) ทฤษฎีดนตรี 3) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 4) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา       
5) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 6) จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี 7) เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 8) ทักษะดนตรี 9) หลักการ
วิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 10) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต       
ในมิติใหม่ให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครู    
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ 
สามารถบูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
พัฒนาการอย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐานการเรียนรู้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ สู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล ดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธกิจ ที่ส าคัญ    
ของสถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ สนับสนุนส่งเสริม   
ให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง            
มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น     
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและหลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนได้
ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และ
ประสานงาน 

 13.3  การบริหารจัดการ   
  การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ 
ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน
วิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1.2 ความส าคัญ 
 ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้         
ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต มีการ
จัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ และค่านิยมร่วมที่ เป็นคนดี            
มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ครูเป็นอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากมีความมั่นคงในแนวทางการประกอบอาชีพ และครู
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า  “ครูคือพระเจ้าผู้สร้าง
โลก” (พุทธทาสภิกขุ, 2529) โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในวิถีชีวิตของมนุษย์  สังคมเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า
และกว้างไกล ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิด
สิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มี เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ วิธีการท างาน การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา รวมทั้งวิธีการ
เรียนรู้ของมนุษย์ 
 สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายของการหลอมรวมเป็นเอกภาพ ดังนั้น  ครูซึ่งเป็นผู้น า
ทางสังคม นอกจากจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านและมีความรอบรู้  ในศาสตร์ทั่วไปแล้ว     
ครูจะต้องมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน การถ่ายทอด
วิชาความรู้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งการ
เป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถพัฒนาได้จากการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือสร้าง ความพร้อมทั้งองค์ความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลิกภาพของความเป็นครู โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน  และบ่มเพาะ         
ที่ยาวนานจนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนาผู้ เรียนได้ดีครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์  สังคม            
และสติปัญญา จนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพทางการศึกษาพร้อมที่จะออกไป
รับใช้สังคมได้ 
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 ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ประกอบกับที่อธิการบดีได้แถลงนโยบายต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ      
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2561: 5)   
ในส่วนของดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์ไทยศึกษา มาเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ในยุคแรกที่เป็นการศึกษาในระบบ   
เริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ยึดรูปแบบราชส านักซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วนด้านทัศนศิลป์ยึดรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือเป็นรูปแบบมาตรฐานเช่นกัน ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงยึดรูปแบบ 
การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์  ตามรูปแบบมาตรฐาน และเมื่อมีการขยาย
การศึกษาไปยังภูมิภาค ได้น ารูปแบบจากส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้าไปใช้     
ในการจัดการเรียนการสอน และได้เพ่ิมการน าศิลปะพ้ืนบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา 
ทั้งนี้เป็นไปตามบริบทของที่ตั้งของแต่ละวิทยาลัย 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษามาตั้งแต่ปี 2521 จนถึง
ปัจจุบัน จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มีความพร้อมในด้านสถานที่ 
อุปกรณ์ และการสนับสนุนการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการฝึก
ปฏิบัติงานตามสายงานของวิชาชีพดนตรีและวิชาชีพครู โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า    
และดูแลอย่างใกล้ชิด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมี พันธกิจในด้านการส่งเสริม ท า นุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นหลักสูตร
ที่ ผลิตบัณฑิตครูดนตรีไทย  ตามแนวทาง“ครูดี  ครูเก่งแบบวังหน้า” ในฐานะที่ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของภาคใต้ จึงมีการเพ่ิมรายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเกี่ยวกับดนตรี
พ้ืนบ้านภาคใต้เป็นรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในศาสตร์ด้านดุริยางคศิลป์และศาสตร์ทางการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้เข้ารับการศึกษาทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกับการส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
ทีต่้องการพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ 
น าความรู้ไปพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชาติ  บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตครทูี่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานศิลป์  
  2) เป็นครูดนตรี ทีส่ามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 
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3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ 
ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การบริหารหลักสูตร 
    
 
 

1. ก าหนดแผนบริหารหลักสูตร  
2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

- แผนบริหารหลักสูตร  
- จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
 

2. การบริหารการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ประเมินผลการเรียนการสอน 
 

- มีแผนบริหารการสอนสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
(มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ 
มคอ. 6) 
 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
รายวิชา 

 3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 
 

1. จัดท าเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางด้านวิชาการ  เครื่องแต่งกาย   
เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  และ
ห้องฝึกปฏิบัติ  

-  มีเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่อง
แต่งกาย   เครื่องดนตรี ห้องเรียน
ทฤษฎี  และห้องฝึกปฏิบัติที่ได้
มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอ 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน/
การสร้างนวัตกรรม และการสร้าง
มาตรฐานของการวัดประเมินผล  
 
 
2. นิเทศการเรียนการสอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน  
/ โครงการอบรมการสร้าง
นวัตกรรม/ โครงการสร้างเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลให้แก่
อาจารย์  
- รายงานผลการนิเทศการสอน 
- จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

อาจารย์ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 

5. การพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านทักษะ
วิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิต  
 

- มีระบบการให้ค าปรึกษาและ
แนะน านักศึกษาเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล   
- มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/  
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

มีการส ารวจความต้องการของ
สถานศึกษาและความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
 

- สรุปผลการประชุมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน  ข้อเสนอแนะ
จากตัวแทนสถานศึกษา   ศิษย์เก่า
และนักศึกษา 
- รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาภาคปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
จ านวน  8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
          1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดด าเนินการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเป็นภาคปกติแบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  2)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  3)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู 
  4)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  5) ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  1) การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการควบคุมดูแล 
ตนเอง 

  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกัน 
  3) ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท่ั้งในระดับสถาบัน  คณะ/วิทยาลัย  และสาขาวิชา 
        2) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนว โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาติดตาม
ดูแล และช่วยแก้ไขปัญหา 
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  3) จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานรายวิชาชีพครู  และ
วิชาเอก 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี  ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที ่1 20 20 20 20 20 
ปีที ่2  20 20 20 20 
ปีที ่3   20 20 20 
ปีที ่4    20 20 
รวม 20 40 60 80 80 

จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
        

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
   - เงินเดือนและค่าจ้าง 

 
2,557,560 

 
2,570,850 

 
2,584,134 

 
2,158,144 

 
2,170,760 

2. งบด าเนินงาน 
  2.1 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ 
    - พัฒนาบุคลากร 
      - สายวิชาการ (ภาคการศึกษา,ภาคปฏิบัติ) 
      - สายสนับสนุน 
   - ด้านนักศึกษา (ผลลัพธ์ผู้เรียน) 
   - ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
   - ด้านการบริการวิชาการ 
   - ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
150,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
150,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
150,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
150,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
150,000 

3. งบลงทุน 
   - โครงสร้าง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,000,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวนักศึกษามีจ านวนแตกต่างกันตามสัดส่วนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี 

   - ค่าครุภัณฑ์ 
 

- - 798,400 1,500,000 30,000,000 

4. ค่าบ ารุงการศึกษา 
   - ค่าลงทะเบียนเรียน 

 
283,000 

 
566,000 

 
849,000 

 
1,132,000 

 
1,132,000 

5. รายรับอ่ืนๆ 
   - รายได้อ่ืน (ค่าเช่าพ้ืนที่) 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

รวมรายรับ 3,310,560 3,606,850 4,701,534 5,260,144 53,772,760 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 25624 2565 2566 
1. งบบุคลากร 
   - เงินเดือนและค่าจ้าง 

 
2,557,560 

 
2,570,850 

 
2,584,134 

 
2,158,144 

 
2,170,760 

2. งบด าเนินงาน 
  2.1 ค่าตอบแทน 
     - ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
  2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ 
    - ด้านบุคลากร 
      - สายวิชาการ (ภาคการศึกษา
,ภาคปฏิบัติ) 
      - สายสนับสนุน 
   - ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
   - ด้านการบริการวิชาการ 
   - ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

36,000 
 

50,000 
 
 

10,000 
10,000 

- 
50,000 

 
 

150,000 

 
 

36,000 
 

50,000 
 
 

10,000 
10,000 

- 
50,000 

 
 

150,000 

 
 

36,000 
 

50,000 
 
 

10,000 
10,000 

- 
50,000 

 
 

150,000 

 
 

36,000 
 

50,000 
 
 

10,000 
10,000 

- 
50,000 

 
 

150,000 

 
 

36,000 
 

50,000 
 
 

10,000 
10,000 

- 
50,000 

 
 

150,000 
3. งบลงทุน 
   - โครงสร้าง 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

25,000 

 
- 

25,000 
รวมทั้งสิ้น 2,863,560 2,876,850 2,890,134 2,489,144 2,501,760 

จ านวนนักศึกษา 20 40 60 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 143,178 71,921 48,169 31,114 31,272 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

      □   อ่ืนๆ (ระบุ) 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

   ให้มีการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษา พ.ศ. 2548 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
    3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          139  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 31   หน่วยกิต 

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

1) เอกบังคับ             40   หน่วยกิต 
2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 31    หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   ก าหนดให้เรียน   29    หน่วยกิต 
    1.1.1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    11     หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (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) 
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         (Human Behavior and Self Development) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

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

      (Recreation for Happiness) 
 

 1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หน่วยกิต  
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      3 (2-2-5) 

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

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

(Academic English) 
 

       1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (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  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

       (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ     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) 
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       (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   ก าหนดให้เรียน  102  หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน   38  หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพครู             26  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ       3 (2-2-5) 
                   (Professional Teachers) 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู       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) 
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300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                   (Learning Assessment) 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา    3 (2-2-5) 
                   (Innovation Information Technology  and Communication in Education) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3 (2-2-5) 
                   (Communicative Languages for Teachers) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา      2 (1-2-3) 
                   (Quality Assurance in Education) 
   
 

2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1     6 (0-36-0) 
                   (Internship 1)  

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     6 (0-36-0) 
                   (Internship 2) 
    หมายเหตุ  
  1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาต้องสอบผ่าน
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 ถึง 300-21009  จ านวน 26
หน่วยกิต    
   1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 
   2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาต้องสอบผ่าน
รายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

   2.2) กลุ่มวิชาเอก     ก าหนดให้เรียน   64 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาแกน   ก าหนดให้เรียน             4 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (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) 
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   2.2.2) วิชาเอกดนตรีไทย 
    1) เอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน   40    หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้     
  รหัสวิชา รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (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 การวิจัยด้านดนตรีไทย       3 (2-2-5) 
     (Thai Music Research Methodology) 
302-25013 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย      2 (1-2-3)     
  (Maintenance of Thai musical instruments)  
302-25014 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีไทย      2 (1-2-3) 
 (Computer for Thai music)  
302-25015 การปรับวงดนตรีไทย         2 (1-2-3) 
     (Thai Ensemble Adjustment ) 
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2.2.2) วิชาเอกเลือก       ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        20 หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    2 (1-2-3) 
      (Content of Fundamental Curriculum) 
302-25019 การจัดการแสดงดนตรี       2 (1-2-3) 
  (Music Performance Activities) 
302-25021 การประพันธ์เพลงไทย         2 (1-2-3) 
      (Thai  Music Composition) 
302-25024  การแปรท านองดนตรีไทย       2 (1-2-3) 
        (Thai Music Variation) 
302-25036 ทักษะเครื่องดนตรีส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     2 (0-4-2) 

(Musical Skills for Foundation Education)   
302-25037 จังหวะและหน้าทับส าหรับครูดนตรี     2 (0-4-2) 

(Rhythm and Nha Tub for Music Teacher)  
302-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครูดนตรี 1      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  
302-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครูดนตรี 2      2 (0-4-2) 

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

(Singing Instruction for Children and Folk Song)   
302-25041 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน      2 (2-0-4) 
   (Foundation of Music Theory)   
300-22050    หนังตะลุง        2 (1-2-3) 
        Nang Talung ( Shadow Puppets) 
300-22051   โนรา         2 (1-2-3) 
       Nora 
300-22052   เพลงพื้นบ้านภาคใต้       2 (1-2-3) 
        (Southern Folk Songs) 
300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้      2 (1-2-3) 
  (Music Creation of Southern) 
300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน - ละคร.     2 (1-2-3) 

(Vocal for Thai Performancing Khon – Lakorn) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 
 

หมายเหตุ ความหมายของรหัสวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่   1 หมายถึง คณะ 
 เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 

เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

ต าแหน่งที่   2-3 หมายถึง สาขาวิชา 

เลข 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ต าแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 
เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

 

 

X X  X 

 

X X X X X 

 

 

คณะ 

 

 

สาขาวิชา 

 
หมวดวิชา 

 

 

กลุ่มวิชา 

 

 

ล าดับวิชา 
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ต าแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เลข 3 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เลข 4 หมายถึง  วิชาเลือก 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 
เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 
เลข 6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 
เลข 7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 

ต าแหน่งที่   6-8 หมายถึง ล าดับวิชา 

 

ความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X (X - X  -   X) 

 

 

หน่วยกิต 

 

 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

 

 
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
บรรยาย 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
 3.1.4.1 วิชาเอกดนตรีไทย 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
302-25001 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) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 1 2 (x-x-x) 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
302-25011 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 2 (2-0-4) 
302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2 3 (1-4-4) 
302-25006 พ้ืนฐานโสตทักษะ 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2 2 (x-x-x) 

 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
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) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

        
 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4 3 (1-4-4) 
302-25009 การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย 3 (2-2-5) 
302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย  3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5 3 (1-4-4) 
302-25013 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 2 (1-2-3) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย 3 (2-2-5) 
302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ  3 (1-4-4) 
302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย  2 (1-2-3) 
302-25015 การปรับวงดนตรีไทย  2 (1-2-3) 
302-25014 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีไทย 2 (1-2-3) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 10 2 (x-x-x) 

 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
 
 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน    29 หน่วยกิต 
        1.1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดให้เรียน    11 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                   2 (1-2-3)  

          (Historical Background to the Development of Bunditpatnasilpa Institute) 
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการ
การศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครู
และศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

Philosophy, vision, identity of Bunditpatnasilpa Institute, general knowledge of 
Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school, 
Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatnasilpa Institute, the important 
people of Bunditpatnasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts 
and performing arts, masters and artists who contributed the institute, fieldwork for 
knowledge synthesis on historical background to the development of Bunditpatnasilpa 
Institute 
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300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                           3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ
และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด           
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
    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 ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล 
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย   
จิตอาสา จิตสาธารณะ และการต่อต้านทุจริต การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 
4.0 
         Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good 
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being Thai, 
volunteer spirit, public mind and anti corruption, living on the basis of sufficiency 
economy, King Bhumibol’s philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable 
development according to Thailand 4.0 duidelines. 

300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 
      (Recreation for Happiness) 

   ความส าคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข บทบาทและเทคนิคผู้น านันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ การเล่นเกม การมีมารยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ าใจนักกีฬาสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 
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    The importance and background, principles and values of recreational activities, 
patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational activities 
suitable for each age group, development of quality of life and health, according to nutrition 
principle, planning to solve problems in order to have good health to live happily with 
others. 

        1.1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ก าหนดให้เรียน     9 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

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

    ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอในชีวิตประจ าวัน 
และการอาชีพ 
    Meaning , signification and features of Thai Language for communication, 
verbal and non-verbal language, culture and using of Thai listening , reading, thinking, 
speaking, writing and presentation in everyday life and careers.  

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

   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและ
งานอาชีพ 
    Listening, speaking, reading and writing by using suitable English vocabularies  
phrases, sentence structures, idioms, using English in arts and culture for communication in 
everyday life and career to communicate in various situations. 

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

    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการน าเสนอในเชิงวิชาการ 
    Listening, speaking, reading and writing by using suitable English phrases, 
sentence structures and idioms for academic presentation purposes. 
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 1.1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียน     9  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 
       (Science and Environment in Digital Age) 

    วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
มนุษย์ในยุคดิจิทัล 
   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) 

    ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ 
รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง   
    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 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 แหล่งให้บริการสารสนเทศ 
การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและ
วิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 
  Information in globalization, backgrounds, concepts, information technology 
development in modern age, using Information technology and information seeking in the 
21st century, sources of service information, knowing information, media literacy, laws and 
ethics related to information technology, techniques and selecting methods, composition 
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and reference according to the standard format, using electronic medias for creative 
presentation. 

 

    1.2 กลุ่มวิชาเลือก      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 
       (Ethics for Quality of Life in Modern World) 

   ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรม การน าเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที ่
   Background and relationship between philosophy and ethics, meaning of 
ethics, ethics, virtue and morality using the philosophers’ reason for living Conceptualization 
and a self -positive attitude as well as society, anti-corruption and self-development to be a 
moral person with responsibility for roles and duties. 

300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 
  (Law in Everyday life and career) 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สิน        
ทางปัญญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

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 และญี่ปุ่นต่อเอเชีย           
และอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก 
แนวโน้มของเอเชียในโลกยุคใหม่ 
    Background of asia, political, administrative, economic, social and cultural 
developments, relations and influences of the United States, Russia, China, India and Japan 
towards Asia and ASEAN, economic, social, political and environmental changes affecting in 
Thailand and the world, Asian trends in the modern world. 
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300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                       2 (2-0-4) 

       (Entrepreneurship in Digital Age) 
   แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์   
ที่ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
    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) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 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 นวนิยาย 
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทย              
ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย    
    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. 
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300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 
          (Thai Literature Study) 

    ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัย
สุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง และ  
ลิลิตพระลอ ในด้านความงาม ความคิด และความรู ้
    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 and Lilit Phra Lo. 

300-12006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 
       (English for Career Preparation) 

    ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน
โฆษณาสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วนบุคคลและการ
แนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 
  Vocabulary, phrase, sentence structure and idioms, using English for application, 
reading for job advertisement, fill in application forms, correspondence, personal data 
writing and introducing and preparing for job interview. 
 
300-12007  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 

       (Chinese Language for Communication) 
    ความรู้ พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน การฟัง การพูด การอ่าน        
การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
    Chinese Language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, 
sentences and idioms, Chinese listening, speaking, reading and writing for communication 
and useful in everyday life. 

300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)        
       (Japanese Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
    Japanese Language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, 
sentences and idioms, Japanese listening, speaking, reading and writing for communication 
and useful in everyday life. 

 

 



32 

 

 

 

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

    ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนการฟัง การพูด การอ่าน และ   
การเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
    Korea Language fundamental of pronunciation , vocabulary , phrase , 
sentences and idioms, Korea listening, speaking, reading and writing for communication and 
useful in everyday life. 

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

    การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญการฟังการพูดการอ่าน และการเขียน
ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้น
ภาษาไทย 
    Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms,  
listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from National 
language of ASEAN countries at least one language expert Thai language. 

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

    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน ความรู้พ้ืนฐานขั้นตอนการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการ
เผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
             Using 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. 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน    38 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

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

 พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของ
โลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
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อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น า
ทางการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทาง
จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะ        
ผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา        
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
  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 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
 (Psychology for Teachers) 

  แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้
ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
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. 
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300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
 (Curriculum Development) 

  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา
กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา 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 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์   
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการ     
ชั้นเรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และ      
การจัดท าแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  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    
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
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พัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา 
  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 and Communication in Education) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ การมีจริยธรรม     
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  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 (3-0-6) 
 (Research for Learning Development) 
 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สังเกต
สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
  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 
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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   ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
                 (Communicative Languages for teachers) 

 วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง 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
ทัง้ภายในและภายนอก กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
  Principles and guidelines about quality assurance administration, internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, quality assurance 
activities and leading the results of assessment to improve the qualities of assurance system. 
 
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                             6 (0-36-0) 
 (Internship I) 

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน      
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
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  Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, digital 
technology, innovations, techniques and strategies for learner-centered learning, learning 
measurement and evaluation to develop learning management and learners, recording and 
reporting of the learning management process, academic activities, practicing the analysis of 
a classroom teaching in real situations for formulation of classroom research guideline, 
handling of other duties and seminar in education. 
 

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

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
 Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, sing 
instructional media, digital technology, innovations, techniques and strategies for learner-
centered learning, learning measurement and evaluation to develop learning management 
and learners, recording and reporting of the learning management process, academic 
activities, classroom research for developing learners and teaching-learning, handling of 
other duties and seminar in education. 
 
 
    2.2  กลุ่มวิชาเอก         ก าหนดให้เรียน   64   หน่วยกิต   

2.2.1 วิชาแกน      ก าหนดให้เรียน     4 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

302-22001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา      2 (2-0-4) 
     (Aesthetics of music Education) 
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 ความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  
องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ  ความส าคัญของดนตรีต่อมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการน าความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์ดนตรีศึกษา 

 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 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประวัติบุคคลส าคัญทางดนตรี 
  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    

1) เอกบังคับ    ก าหนดให้เรียน          40   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  

302-25001 ทักษะดนตรีไทย 1        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 1)  

- ปี่พาทย์ โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว 
เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงจระเข้หางยาวทางเสภา เพลงแขก
มอญบางขุนพรหม เถา  เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา เพลงตับขอมด าดิน เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงตับ
นิทราชาคริต เพลงระบ าอู่ทอง ระบ าสี่บท เพลงหน้าพาทย์ (กระบองกัน โปรยข้าวตอก  ประสิทธิ รุกร้น    
ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ) เพลงส าหรับละครในและละครนอก 

- Pi-Phat ; Homrong Iyaret, Pleng Homrong Tayae, Pleng Sansudsawart 
Samchan, Pleng Khamenpeekaew, Pleng Khamenprrkaew Thangsakwa, Pleng Khlomnaree 
Thao, Pleng Sudsangwn Taho, Pleng Chorakaehangyao Thangsepa, Pleng 
Khaekmonbangkhunprom Tao, Pleng Brahmkaobosth Thao, Pleng Tubkhomdamdin, Pleng 
Ruengtaokinpakbung, Pleng Tubnithrachakrit, Pleng Rabam-U Thong, Rabam Si-Bot, Pleng 
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Nhaphat, (Krabongkan, ProyKaowtork, Prasith, Rukron, Pluketonmai, Chryreu, Plae) Music for 
Lakorn Nork 

- เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว
ทางสักวา เพลงกล่อมนารีเถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา 
เพลงตับนิทราชาคริต เพลงตับขอมด าดิน เพลงระบ าอู่ทอง เพลงระบ าสี่บท 

- Thai Strings ; Homrong Iyaret, Pleng Homrong Tayae, Pleng Sansudsawart 
Samchan, Pleng Khomnaree Thao, Pleng Sudsangwn Thao, Pleng Khaekmonbangkhunprom 
Thao, Pleng Brahmkaobosth Thao, Pleng Tubnithrachakrit, Pleng Rabam-U Thong, Pleng 
Rabam Si-Bot 

- ปี่ เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงกล่อมนารี เถา 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง เพลงส าหรับละครใน  และ  
ละครนอก เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเสมอมาร เพลงกระบองกัน เพลงโปรยข้าวตอก) ปฏิบัติขลุ่ยและปี่มอญ 

- Pi ; Homrong Iyaret, Pleng Homrong Tayae, Pleng Sansudsawart Samchan, 
Pleng Khlomnaree Thao, Pleng Khaekmonbangkhunprom Thao, Pleng Sudsangwn Thao, 
Pleng  Cha Ruengtaokinpakbung.Music For Lakhon Nai and Lakhorn Nork Pleng Naphat (Pleng 
Samermarn, Pleng Krabongkan, Pleng Porykaowtok) Practice Khuli and Pi Mon   

                       - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
  1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้าและ
เพลงส าหรับการแสดง ได้แก่ กระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ เพลงเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง เพลงระบ าอู่ทอง เพลงส าหรับละครในและละครนอก  
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้ก ากับเพลงโหมโรงไอยเรศ    
เพลงโหมโรงทะแย เพลงจระเข้หางยาวทางเสภา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา       
เพลงตับนิทราชาคริต  
  3) ปฏิบัติหน้าทับพิเศษและหน้าทับเฉพาะส าหรับกลองแขกท่ีใช้ก ากับเพลงระสี่บท 

  4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

           - Krueng Naung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 
   1)  Practice Nah Tub Thaphon  Klong Tad that control sacred song 
Pleng  Rueng Plhleng Cha, and Music for performances ;  Krabongkan, ProyKaowtork, Prasith, 
Rukron, Pluketonmai, Chryreu, Plae. Music for Lakorn Nork 
   2) Practice Nha Tub Klong Song Nha and Klong Khaek that control  
Homrong Iyaret, Pleng Homrong Tayae, Pleng Chorakaehangyao Thangsepa, Pleng 
Khaekmonbangkhunprom Thao,  Pleng Tubnithrachakrit 
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   3) Practice special Nha Tub and specifically Nha Tub for Klong Khaek 
that control Pleng Rabam Si-Bot 
   4) Pratice Music based on Types of Music at least 5-10 

           - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา  เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงกล่อมนารี เถา 
เพลงถวิลหา เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงแขกขาว เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงจีนลั่นถัน 
เถา เพลงตับขอมด าดิน เพลงตับนิทราชาคริต เพลงระบ าสี่บท เพลงระบ าจันทกินรี เพลงระบ าอู่ทอง       
เพลงส าหรับละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ 

- Thai Vocal Pleng Khamenpeekaew Thangsakwa, Pleng Sansudsawart  
Samchan, Pleng Khlomnaree Thao, Pleng Thawinha Thao, Pleng Khaekmonbangkhunprom 
Thao, Pleng Khaekkaow Thao, Pleng Saiphrachun Thao, Pleng Cheenlanthan Thao, Pleng 
TubKhomdamdin, Pleng Tubnithrachakrit, Pleng Rabam Si-Bot, Pleng Rabumchanthakinnaree, 
Rabam-U Thong, Music for  Khunchang Khunphan Sepa Drama episode Phrwaitakethap 
 
302-25002 ทักษะดนตรีไทย 2        3(1-4-4) 
       (Thai Music Skill 2)  

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น    
เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท)       
เพลงบังใบ เถา  เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลงเรื่องท าขวัญ เพลงระบ าเงือก      
เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้ามสมุทร ตระเชิญ ตระนารายณ์บรรทมไพร) เพลงส าหรับละครชาตรี 

- Pi-Phat ; Pleng Homrong Jomsurang, Pleng Homrong Khwanmueng, Pleng 
Phiromsurang Samchan, Pleng Khemryai Samchan, Pleng Thayoikhemr SamChan, Pleng 
Phamahaton Samchun (Tang Kru Montri Tramod), Pleng Bangbai Thao, Pleng Aokthale Thao, 
Pleng Tublonpatchaykhaow Samchan, Pleng Ruengtamkhwan, Pleng Rabumneguk, Pleng 
Naphat ( Cheidchan, Sornthanong, Sameurkhamsamutt, Trachue, Tranaraibunthomphir) Music 
for Lakorn Chatri  

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลง
ภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา    
สามชั้น เพลงระบ าเงือก  

- Thai Strings ; Pleng Homrong Jomsurang, Pleng Homrong Khwanmueng, 
Pleng Khemryai Samchan, Pleng Phiromsurang Samchan, Pleng Thayoikhemr SamChan, Pleng 
Bangbai Thao, Pleng Aokthale Thao, Pleng Tublonpatchaykhaow Samchan, Pleng 
Rabumneguk 
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- ปี่ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอย
เขมร สามชั้น เพลงอกทะเล เถา เพลงเรื่องท าขวัญ เพลงส าหรับละครชาตรี เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเข้าม่าน 
เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงตระนารายณ์บรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต) เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 

- Pi ; Pleng Homrong Jomsurang, Pleng Homrong Khwanmueng, Pleng 
Khemryai Samchan, , Pleng Thayoikhemr SamChan, Pleng Aokthale Thao, Pleng 
Ruengtamkhwan, Music for Lakorn Chatri, Pleng Naphat ( Pleng Kheaoman, Pleng 
Sameurkhamsamutt, Pleng Tranaraibunthomphir, Pleng Trasannibat)  Solo ; Chiednork, 
Nokkhamin 

                        - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
  1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้า 
และเพลงส าหรับการแสดง ได้แก่  เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้ามสมุทร ตระเชิญ  ตระนารายณ์บรรทมไพร     
เพลงเรื่องท าขวัญและเพลงระบ าเงือก 
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้ก ากับเพลงโหมโรงจอมสุรางค์           
เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่  สามชั้น       
เพลงทยอยเขมร สามชั้น  เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท) เพลงบังใบ เถา       

  3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้ก ากับเพลงส าหรับละครชาตรี 
  4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

            - Krueng Naung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 
  1)  Practice Nah Tub Tha phon  Klong Tad that control sacred song 
Pleng ReengPlengcha and music for performance ; Cheidchan, Sornthanong, 
Sameurkhamsamutt, Trachuen, Tranaraibunthomphir, Pleng Rabumneguk      
  2) Practice Nah Tub Thon Chatri and Klong Khaek that control Pleng 
Homrong Jomsurang, Pleng Homrong Khwanmueng, Pleng Sansudsaward Samchan, Pleng 
Phiromsurang Samchan, Pleng Phiromsurang Samchan, Pleng Khemryai Samchan, Pleng 
Phamahaton Samchun (Tang Kru Montri Tramod),  Pleng Bangbai Thao 
  3)  Practice Nha tub Thon Chatri and Klong Chatri that control for 
Lakorn Chatri 
  4)  Pratice Music based on Types of Music at least 5-10 

            - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น 
เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงสี่บท เถา เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล 
เถา  เพลงตับนางซิลเดอริลลา เพลงตับนางนาค สองชั้น เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลงระบ าเงือก 
            -Thai Vocal ; Pleng Khemryai Samchan, Pleng Phiromsurang Samchan, Pleng 
Thayoikhemr SamChan, Pleng Somsongsang Thao, Pleng Khaekkhulit Thao, Pleng Khemrpong 
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Thao, Pleng Sibot Thao, Pleng Bangbai Thao, Pleng Aokthale Thao, Tub Nangcindrella, Tub 
Nangnark Song Chan, Tublonpatchaykhaow Sam chan, Pleng Rabumn eguk 
 
302-25003 ทักษะดนตรีไทย 3        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 3)  

- ปี่ พาทย์  เพลงโหมโรงมะลิ เลื้ อย เพลงโหมโรงพม่ าวัด  เพลงสุ รินทราหู  สามชั้น            
เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงสี่บท เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเรื่องสีนวล          
เพลงฉิ่งเรื่อง   ฉิ่งพระฉัน  เพลงหน้าพาทย์ (เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงส าหรับละคร
พันทาง เพลงลงสรงโทน  เพลงส าหรับร าฉุยฉายเพลงระบ าเบิกโรงก่ิงไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง 
ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทองแต่งตัว(ถึงฉุยฉาย)          
เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เมขลา-รามสูร  

- Pi-Phat ; Homrong Malileuy, Homrong Phamawat, Pleng Surintharahu Sam 
Chan, Pleng Sansanao Sam Chan, Pleng Kakhemrratchaburi Sam Chan, Pleng Sibot Thao, 
Pleng Phamahea Thao, Pleng Ruengsrinuen, Pleng Chingrueng Chingphrachaun, Pleng Naphat 
( Sameurmarn, Sameurthen, Kukphat, Bathsakuni)  Music for Lakorn Phantang Pleng 
Longsrongthon, Music for Chuichay, Pleng Rabumbeikrong Kingmai negin tong, Pleng Lakorn 
Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheel, Pleng Lakorn Sepa  
Khunchang Khunphan episode Nangwanthong dress up (to Chuichay) Music for Khon Dance 
episode Mekhala -Ramasur 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลง       
เขมรราชบุรี สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงตับสมิงทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง 
ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงระบ าเริงอรุณ ปฏิบัติซออู้ เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 
เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงรัว 

- Thai Strings ; Homrong Malileuy, Pleng Surintharahu Sam Chan, Pleng 
Sansanao Sam Chan, Pleng Kakhemrratchaburi Sam Chan,  

Pleng Phamahea Thao, Pleng Chingrueng Chingphrachaun, Pleng Tub Samingthong, Pleng, 
Pleng Lakorn Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheel, Pleng Rabun 
Reingarun, Practice Saw-U sceared song ; Pleng Hor, Pleng Khomvien, Pleng Tranimrit, Pleng 
Krabongkan, Pleng Rouae 

- ปี่  เพลงโหมโรงมะลิ เลื้อย เพลงเขมรปี่ แก้ว ทางสักวา เพลงเขมรราชบุรี  สามชั้น         
เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงแขกลพบุรี เถา (ทางครูช้อย สุนทรวาทิน) เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระฉัน เพลงระบ าอู่ทอง 
เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก เพลงบาทสกุณ)ี ฉุยฉายพราหมณ ์ฉุยฉายเบญกาย 

- Pi ; Homrong Malileuy, Pleng Khamenprrkaew Thangsakwa, Pleng 
Kakhemrratchaburi Sam Chan, Pleng Rthan Thao, Pleng Kaeklopburi Thao ( Thang Krue Choi  
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Suthrawathin) Pleng Chingrueng Chingphrachaun, Pleng Rabam-U Thong, Pleng Naphat (Pleng 
Phramkheao, Pleng Phrmork, Pleng Bathsakhuni) Chuichay Phram, Chuichay Benyakay 

            - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
  1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่องเพลงช้า 
และเพลงส าหรับการแสดง ได้แก่ เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี เพลงเรื่องสีนวล โขน ละครใน    
ละครนอก ละครเสภาและละครพันทาง 
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้ก ากับการแสดงร ากริชมลายู (หน้าทับสะระหม่า
แขก) และการแสดงศิลปะป้องกันตัว (หน้าทับโยน-แปลง) หน้าทับพิเศษเพลงลงสรงโทน 
   3) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกท่ีใช้ก ากับเพลงสามชั้น เพลงเถา และ       
เพลงตับ ได้แก่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะสามชั้น    
เพลงสี่บท เถา และเพลงพม่าเห่ เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)  
  4) ปฏิบัติหน้าทับเครื่องหนังที่ใช้ประกอบละครพันทาง เช่น ตะโพนมอญ - เปิงมาง
คอก กลองยาว กลองมะริกัน กลองต๊อกฯลฯ 

   5) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 
   - Krueng Naung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 
  1)  Practice Nah Tub Tha phon  Klong Tad that control sacred song  
Pleng ReengPlengcha and music for performance ; Sameurmarn, Sameurthen, Kukphat, 
Bathsakuni, Pleng Ruengsrinuen, Khon, Lakorn Nai, Lakorn Nork, Lakorn Sepa and Lakorn 
Phantang 
  2)  Practice Nah Tub Klong Khaek that control Dagger Malayu Dance                
( Nha Tub Sarama Khaek) and Martial Arts ( Nha Tub Yhon-Phlang) specifically Nha Tub Pleng 
Longsorngthon 
  3) Practice Nha tub Klong Song Na and Klong Khaek that control Pleng 
Sam Chan Pleng Thao and Pleng Tub ; Homrong Malileuy, Homrong Phamawat, Pleng 
Surintharahu Sam Chan, Pleng Sansanao Sam Chan, Pleng Sibot Thao,  Pleng Phamahea 
Thao (Tang Kru Montri Tramod) 
  4)   Pratice Nha Tub for Lakorn Panthang ; Taphon Mon, Pengmang 
Khok, Klong Yao, Klong Marican, Klong Tok etc. 
  5) )  Playing Music based on Types of Music at least 5-10 

- คีตศิลป์ไทย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงต่อยรูป เถา เพลง 
ปลาทอง เถา เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น 
เพลงตับจูล่ง เพลงลงสรงโทน เพลงระบ าเริงอรุณ เพลงส าหรับร าฉุยฉาย เพลงระบ าเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง   
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เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทอง
แต่งตัว (ถึงฉุยฉาย) เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เมขลา-รามสูร  

- Thai Vocal ; Surintharahu Sam Chan, Pleng Kakhemrratchaburi Sam Chan, 
Pleng Toiruop Thao, Pleng Platong Thao, Pleng Sansanao Sam Chan, Pleng Phamahea Thao, 
Pleng Tub Samingthong, Pleng Tublompatchaykhaow Sam chan, Pleng Tub Julong, Pleng 
Longsrongthon, Pleng Rabun Reingarun, Pleng for Chuichay, Pleng Rabum Beik Rong Kingmai 
Ngein Tong, , Pleng Lakorn Nork Rueng Sang Thong episode Rojana cast lots steerin wheel, 
Pleng Lakorn Sepa  Khunchang Khunphan episode Nangwanthong dress up ( to Chuichay) 
Music for Khon Dance episode Mekhala -Ramasur 

 
302-25004 ทักษะดนตรีไทย 4        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 4)  

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงนาคเกี้ยว        
เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก) เพลงตับขะแมร์กอฮอม เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก     
เพลงตับนเรศชนช้าง เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก เพลงละครชาตรี 
เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน พระลอตามไก่ถึงพระลอ   
ลงสวน เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น  

- Pi-Phat ; Homrong Jeen Lo, Pleng Bulan Sam Chan, Pleng Bai Klang Thao, 
Pleng Nak Keiyw, Pleng Na Phat (Pleng Phramkheao, Pleng Phrmork) Pleng Tub Khamaer Ka 
Hom, Pleng Ruesi Seing look, Tub Nares Chon Chang, Music for Khone episode Narai Prab 
Nontuk, Pleng Lakorn Chatri Phra Suthon Manohra episode Choosing a partner, Pleng Lakon 
Panthang Pra Lor episode Chicken Pursued to sightseeing in the garden, Solo ; Pleng  Cheid 
Nork, Pleng Nok Khamin 

- เครื่องสาย  เพลงโหมโรงสามม้า เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา 
เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง เพลงลาวแพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงเดี่ยวสุดสงวน    
ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น เพลงสุรินทราหู เพลงทะแย เพลงนกขม้ิน 

  - Thai Strings ; Pleng Homrong Sam Ma, Pleng Bulan Sam Chan, Pleng Nak 
Keiyw, Pleng Baikhlang Thao, Solo ; Pleng Mulong, Pleng Laopan, Pleng Jeen Kim Yai, Pleng 
Ching Reng Ching Trang, Solo for Saw-Duang Saw-u Saw-sam-sai ; Pleng Sudsangwn, Pleng 
Surintharahu, Pleng Tayae, Pleng Nok Khamin 

- ปี่ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงนาคเกี้ยว สองชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงสุรินทราหู สามชั้น       
เพลงนารายณ์แปลงรูป เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงระบ าสี่บท ปฏิบัติปี่ชวา 
(เพลงนางหงส์ สองชั้น เพลงอาวุธ เพลงสะระหม่า เพลงร าซัดชาตรี) 
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- Pi ; Homrong Jeen Lo, Pleng Nak Keiyw Song Chan, Pleng Bulan Sam Chan, 
Pleng Surintharahu Sam Chan, Pleng Narai Plang Rub Thao, Pleng Phram Did Nam Tao Thao, 
Pleng Ching Reng Ching Trang, Pleng Rabum Si bot Practice Pi Chawa (Pleng Nang Hong Song 
Chun, Pleng Ar-wut, Pleng Sarama, Phlen Ram Sat Chartri) 

                        - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
   1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับเพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า 
เพลงพราหมณอ์อก)  การแสดงโขน ละคร เช่น หน้าทับส าหรับการแสดงตรวจพล ตัวละคร พระ นาง ยักษ์ ลิง 
ฯลฯ และหน้าทับที่ใช้กับการพากย์โขน เช่น พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ ฯลฯ 
    2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้า กลองแขกและกลองมลายูที่ใช้ก ากับเพลงโหมโรง
จีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา หน้าทับเพลงเรื่องนางหงส์ เพลงละครพันทาง และเพลงเดี่ยว เช่น 
เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น   

  3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้ก ากับเพลงส าหรับละครชาตรี 
  4) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 

           - Krueng Naung Studying and Types of Rhythmic and Music in Curriculum 
  1)  Practice Nah Tub Tha phon  Klong Tad that control sacred song         
(Pleng Phramkheao, Pleng Phrmork) Khon Lakorn ; Nha Tub Inspection for Phra Nang Yak Ling 
etc. and Nha Tub that for Phak Khon ; Phak Mueng , Phak Rot, Phak Chomdong, Phak O etc. 
  2) Practice Nah Tub Klong Song na Klong Khaek and Klong Malayu that 
control Pleng Homrong Jeen Lo, Pleng Bulan Sam Chan, Pleng Baikhlang Thao, Nha Tub 
Pleng Rueng Nang Hong, Pleng Lakorn Panthang and Solo ; Pleng Cheid Nork, Pleng Nok 
Khamin 
  3) Practice Nha Tub Ton Chatri and Klong Chatri that control Lakorn 
Chatri 
  4) Playing Music based on Types of Music at least 5-10 
             - คีตศิลป์ไทย เพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยใน เถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลง
หกบท เถา เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา เพลงตับขะแมร์กอฮอม  เพลงตับฤาษี
เสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชนช้าง เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก เพลงละคร
ชาตรี เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน พระลอตามไก่        
ถึงพระลอลงสวน 
              - Thai Vocal ; Pleng Nak Keiyw, Pleng Baikhlang, Pleng Thayoi Nai Thao,  Pleng 
Bulan Sam Chan, Pleng Hok Bot Thao, Pleng Khaekmon Thao, Pleng Sarthi Tao, Pleng 
Khamrpothisat Thao, Pleng Tub Khamaer Ka Hom, Pleng Ruesi Seing look, Tub Naret Chon 
Chang, Music for Khone episode Narai Prab Nontuk, Pleng Lakorn Chatri Phra Suthon 
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Manohra episode Choosing a partner, Pleng Lakon Panthang Pra Lor episode Chicken 
Pursued to sightseeing in the garden 
 
302-25005 ทักษะดนตรีไทย 5        3 (1-4-4) 
       (Thai Music Skill 5)  

- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงกราวนอก เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก สามชั้น      
เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา  
เพลงเชิดจีน เพลงเรื่องกะระหนะ เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยว
สารถี เพลงเดี่ยวแขกมอญ 

- Pi-Phat ; Pleng Homrong Krow Nork, Pleng Thepbunthom Sam Chan, Pleng 
Thayoi Nork Sam Chan, Pleang Lao Seing Tian Thao, Pleng Thonsmor Thao, Pleng 
Pharmdidnamtao Thao, Pleng Ar-Than Thao, Pleng O-Lao Thao, Pleng Cheid Jeen, Pleng 
Rueng Karana, Pleng Tub Mhaesrisongkrueng Solo ; Pleng Phraya Sok, Pleng Sarthi, Pleng 
Khaekmon 

- เครื่องสาย เพลงโหมโรงม้าร า เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงไส้พระจันทร์ เถา         
เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงทยอยนอก เถา เพลงตับมอญกละ เพลงเชิดจีน       
เพลงเดี่ยวจะเข้ เช่น   เพลงฉิ่งช้างประสานงา เพลงเดี่ยวฉิ่งตวงพระธาตุ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น เพลงเดี่ยวจีนแส 
ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น เพลงเดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญาครวญ 

- Thai Strings ; Homrong Mha Ram, Pleng Thepbunthom Sam Chan, Pleng Sai 
Phrachan Thao, Pleng Pharmdidnamtao Thao, Pleng Ar-Than Thao, Pleng Thayoi Nork Thao, 
Pleng Tub Mon Kra, Pleng Cheid Jeen Solo Chakhe ; Pleng Ching Changprasannga, Pleng 
Ching Twang Phra Thart, Pleng Nok Kha Min, Pleng Jeen Sae Saw-Duang Solo Saw-u Saw-
sam-sai ; Pleng Sarthi, Pleng Phraya Sok, Pleng Khaekmon, Pleng Phraya Khrwan 

- ปี่ เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงมอญร าดาบ เถา เพลงหกบท เถา  
เพลงถอนสมอ เถา เพลงตับนิทราชาคริต เพลงส าหรับละครพันทาง  เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ 

- Pi ; Pleng Homrong Phamawat, Pleng Khamr Pi Kaew Sam Chan, Pleng Mon 
Ram Dab Thao, Pleng Hok But Thao, Pleng Thonsamor Thao, Pleng Tubnithrachakrit, Music 
for Lakorn Phantang, Solo Pleng Phraya Sok, Pleng Khaekmon 

   - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับที่ใช้ในงานพระราชพิธีและเพลงตาม
บทเรียนในหลักสูตร  
             1) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกท่ีใช้ในพระราชพิธีงานมงคลได้แก่ หน้าทับสะระหม่าไทย  
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองมลายูที่ใช้ในพระราชพิธีงานอวมงคล ได้แก่ หน้าทับนางหงส์ 
สองชั้นหน้าทับนางหน่าย หน้าทับบัวลอย  
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  3) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดท่ีใช้ก ากับเพลงเรื่องกะระหนะ 
                      4) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ ใช้ก ากับเพลงโหมโรงม้าร า      
เพลงเทพบรรทมสามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงละครพันทางและเพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก       
เพลงเดี่ยวสารถี  เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
  5) ปฏิบัติหน้าทับตะโพนมอญ-เปิงมางคอกเพลงตับมอญกละ เพลงมอญประจ าวัด       
เพลงมอญประจ าบ้าน เพลงมอญเชิญผี ฯลฯ 

  6) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  5-10 เพลง 
  - Krueng Naung Studying Types and Form of Nha Tub in Royal Ceremony and 
Music in Curriculum 
  1)  Practice Nah Tub Klong Khaek in Auspicious Ceremony ; Nha Tub 
Sarama Thai 
  2) Practice Nah Tub Klong Malayu in Funeral Cermony ; Nha Tub Nang 
Hong Song Chan, Nha tub Nang Nai, Nha Tub Bualoy 
  3) Practice Nha Tub Taphon  Klong That that control Pleng Rueng 
Karana 

  4) Playing Nha Tub Klong Song Na and Klong Khaek that control Pleng 
Homrong Mha Ram, Pleng Thepbunthom Sam Chan, Pleng Baikhlang Thao,  Music for Lakorn 
Phantang, Solo Pleng Phraya Sok, Pleng Sarthi,  Pleng Khaekmon 
  5)  Practice Nha Tub Taphon Mon-Peingmang Pleng Tub Mon Kra,  
Pleng Mon Prajumwat, Pleng Mon Prajumbhan, Pleng Mon Chune Pee 
  6) Playing Music based on Types of Music at least 5-10 
 

- คีตศิลป์ไทย เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก สามชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น 
เพลงทะแย สามชั้น เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงถอนสมอ เถา 
เพลงเชิดจีน เพลงอาถรรพ์ เถา  
 - Thai Vocal ; Pleng Thepbunthom Sam Chan, Pleng Thayoi Nork Sam Chan, 
Pleng Phraya Sok Sam Chan, Pleng Tayae Sam Chan, Pleng Lao Seing Theyn Thao, Pleng    
O-Lao Thao, , Pleng Pharmdidnamtao Thao, Pleng Thonsmor Thao, Pleng Cheid Jeen, Pleng 
Ar-Than Thao 

302-25006 พื้นฐานโสตทักษะ       3 (2-2-5) 
       (Foundation for Ear Training) 
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 องค์ประกอบการฝึกโสตทักษะ ฝึกทักษะการฟังท านอง ฝึกเคาะหรือตบจังหวะในอัตรา
ธรรมดา อัตราผสม บันทึกโน้ตจากการฟัง (Dictation of Melody)  การขับร้องโน้ตให้ตรงตามท านองและ
จังหวะ (Solfeggio) 
  Elements of Ear Training. Practice Listening melody Rhythmic practice in 
Simple Time, Compound times. Dictation of Melody. Singing the note according tis melody 
and rhythms by Solfeggio. 
 
302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย     2 (1-2-3) 

(Analysis and Criticism on Thai Music) 
 องค์ประกอบของดนตรีไทย  ระบบเสียง  ความหมายและรูปแบบท านองของ เพลงไทย

ประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับดนตรีแนวคิด หลักการในการวิ เคราะห์ด้านดนตรีไทย  ฝึกวิพากษ์วิจารณ์
ดนตรีตามกรณีศึกษา 
  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 ระดับเสี ยงของดนตรีไทย 
ความส าคัญของวงดนตรี 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 ประเด็นส าคัญทางจิตวิทยาการสอนดนตรี 
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรีไทย กลวิธีการสอนดนตรี  การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
ดนตรีและการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อการสอนดนตรี การจัดการเรียนรู้    
ในชั้นเรียนส าหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การบริหาร
จัดการและควบคุมชั้นเรียน การประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการบูรณาการ   
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ 
การศึกษาผลงานวิจัย การสังเกตการณ์สอนดนตรีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีไทยในสถานการณ์
จ าลอง   



49 

 

 

 

  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)  

 สื่อทางด้านดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย     
การเลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น การสร้างสื่อนวัตกรรม 
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนทางด้าน
ดนตรีที่สร้างขึ้น  
  Music media that is related to the process of teaching Thai music Lessons, 
media selection according to the purpose of the content, Economic condition, local society, 
media creation using electronic devices and computer program and quality monitoring of 
music teaching medias that were created.   
 
302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ      3 (1-4-4) 
      (Thai Classical Singing and Solfeggio) 

 กายวิภาคส าหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing) ฝึกปฏิบัติทักษะ การอ่านโน้ต 
หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable C) ความสูง – ต่ าของเสียงร้องในแต่ละ กลุ่มเสียง รูปแบบและ
วิธีการขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจส าหรับการร้องเพลง ฝึกออกเสียงจากอวัยวะต าแหน่งต่างๆ      
ฝึกการออกสียงสระต่างๆ (Vowel) หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และปฏิบัติ
ขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้อง ท านองสั้น  
  Anatomy for singing, practice reading notes, primary reading and singing the 
notes (Moveable C) height – low voice on each sound group. Format and chorus Principles 
Breathing for singing, voice training from organ design positions – the main vowel, voice, 
warming, choir practice and practice Thai singing for children with simple text and short 
melody. 
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302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย       3 (2-2-5) 
     (Thai Music Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรีไทย การวางแผนวิจัย เอกสาร
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การจัดเก็บและ          
การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครงของหัวข้องานวิจัยด้านการเรียนการสอนดนตรี และน าเสนอเป็น
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 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย      2 (1-2-3) 
       (Maintenance of Thai musical instruments) 

 หลักการซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา  ศึกษารูปทรง
สัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี 
อุปกรณ์การซ่อม ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม อุปกรณ์ที่ใช้กับ เครื่องดนตรี เช่น ยา งสน 
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 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีไทย      2 (1-2-3) 
  (Computer for Thai music) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรี โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยี
ดนตรีที่ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีไทย  

 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 
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accordance with modern music technology, studying the application of ready-made 
programs in Thai music. 

 
302-25015 การปรับวงดนตรีไทย         2 (1-2-3) 
     (Thai Ensemble Adjustment ) 
  หลักและวิธีการปรับวง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรี ในวงดนตรีแต่ละ
ประเภท บทเพลง ท านองเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง ปฏิบัติการปรับวงในสถานศึกษาและน าเสนอผลงาน
การปรับวงดนตรีไทยในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Principles and how to adjust their roles in music circles of musical 
instruments. In each type of band. The song melody, rhythm, mood of the music. The inner 
adjustment operating schools and proposing to adjust the bands in Thailand forms, 
documents, and electronic media 

 
 2.2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก      จ านวน   20  หน่วยกิต 
302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    2 (1-2-3) 
      (Content of Fundamental Curriculum) 

 ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดท าแผนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ
สอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

  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       
การเคลื่อนไหวประกอบการแสดงดนตรี ควบคุมการบรรเลง ก ากับเวที ฉาก เครื่องแต่งกาย เทคนิคแสงเสียง
ในการแสดงดนตรี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ และการจัดการ
แสดงดนตรีสู่สาธารณะชน 
  Principles of music management, planning, formatting, musical performances 
Public relations Control the stage performance, costume scene Light and sound techniques 
in musical performances As well as coordination With other related agencies And 
management of music to the public. 
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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. 

 
302-25024 การแปรท านองดนตรีไทย       2 (1-2-3) 
        (Thai Music Variation) 

 หลักวิธีการแปรท านอง รูปแบบท านอง และฝึกปฏิบัติแปรท านองจากทางฆ้องวงใหญ่     
ตามลักษณะวิธีการด าเนินท านองของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 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. 

 
302-25036 ทักษะเครื่องดนตรีส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     2 (0-4-2) 

(Musical Skills for Foundation Education)  
ทักษะเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม อังกะลุง การอ่านโน้ตเพลง ปฏิบัติเพลง

ประเภทสองชั้น ตามความเหมาะสมและปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก ได้แก่ คีย์บอร์ด ขลุ่ย รีคอร์เดอร์ ปฏิบัติ
แบบฝึกหัดและบทเพลงตามความเหมาะสม 

 Fundamental of Thai music instruments skills; namely, Klui Pieng Or, Khim, 
Ang Ka Lung, sight reading, practice suitable medium speech of songs and practice western 
Percussion Instruments; namely, keyboard, flute, recorder, practice suitable exercises and 
pieces  

302-25037 จังหวะและหน้าทับส าหรับครูดนตรี     2 (0-4-2) 
(Rhythm and Nha Tub for Music Teacher)  

จังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง  และจังหวะหน้าทับ ฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะและเครื่องก ากับจังหวะ
หน้าทับ ตะโพน-กลองทัด เพลงโหมโรงเย็น  (เพลงสาธุการ เพลงปฐม เพลงลา  เพลงเสมอ เพลงกลม เพลง
ช านาญ เพลงกราวใน) โหมโรงเช้า (เพลงเหาะ)                                                                                                                                                                                             

 กลองแขกและโทน-ร ามะนา หน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับพิเศษ หน้าทับเฉพาะ 
และการรวมวงเครื่องก ากับจังหวะหน้าทับเข้ากับบทเพลง 

 Beat, rhythm of  cymbals and Nha tub rhythm, practices of percussion 
Instruments and control the  Nha tub , Taphon- Klong Tad Pleng Hom Rong Yen ( Pleng 
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Sathukarn, Pleng Phrathom, Pleng Lar, Pleng Sarmore, Pleng Klom, Pleng Chamnan, Pleng 
Kraonai)  Hom Rong Chao (Pleng Hoa), Klong Khaek and Thon-Rammana,Nha Tub Prob Kai 
,Nha Tub Song Mai , Nathap Pi Sed ,Nha Tub Cha Pho  and instrument ensemble of control 
the Nha Tub rhythm with pieces 

302-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครูดนตรี 1      2 (0-4-2) 
(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  
-  ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก เริ่มตั้งแต่ 

วิธีฝึกหัด  การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง เพลงเหาะ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงนกขม้ิน สามชั้น 
 -  เครื่องสาย  ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง  ซออู้ และจะเข้ เริ่มตั้งแต่วิธีการฝึกหัด การนั่ง  

การไล่เสียง การปฏิบัติแบบฝึกหัดลักษณะต่าง ๆ  เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงโหมโรงขับไม้
บัณเฑาะว์ 

 *หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากล สามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีใน              
วงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสายไทย เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง           
1 เครื่องมือ 

 - Pi-Phat: practice of musical instruments, Ranad Thum, Ranad Ek, Khong 
Wong Yai and Khong Wong Lek, beginning with practice methods, sitting, griping, chasing, 
Pleng Ho, Pleng Ton Pleng Ching in 3rd tempo level, Pleng Nok Kamin in 3rd tempo level 

 - Thai Strings : practice of musical instruments, Saw-Duang, Saw-U, Ja-Kae, 
beginning with practice methods, sitting, chasing, exercise practices of other features, Pleng 
Paeh in 3rd tempo level, Pleng Kaek Borathet, Tou, Pleng Hom Rong Khab Mai Ban Dor 

 *Note:  Providing the Pi-Phat, vocal and western music students are able to 
select in musical instruments of Thai strings ensemble and Thai Strings students select in 
musical instruments of Pi-Phat only one instrument. 

 
302-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครูดนตรี 2      2 (0-4-2) 

(Pi-Phat Krueng-Sai Skill for Music Teacher 1)  
 - ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สอง

ชั้น      เพลงบังใบ สองชั้น เพลงจีนขิมเล็ก เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น เพลงเขมรพายเรือ สองชั้น เพลงมอญ
ดูดาว สองชั้น เพลงนางนาค สองชั้น  

 - เครื่องสาย ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เพลงวิวาห์พระสมุทร เพลงเขมรโพธิสัตว์ 
สองชั้น  เพลงลาวด าเนินทราย สองชั้น  
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 *หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากล สามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรี                   
ในวงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสายไทย เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 
เครื่องมือ 

 - Pi-Phat: practice of musical instruments, Ranad Thum, Ranad Ek, Khong 
Wong Yai, Pleng Kleun Kratob Fang in 2nd tempo level, Pleng Bang Bai in 2nd tempo level, 
Pleng Jin Khim Lek, Pleng Kamen Potisat in 2nd tempo level, Pleng Kamen Pai Reu in 2nd 
tempo level, Pleng Mon Do Dao in 2nd tempo level, Pleng Nang Nak in 2nd tempo level. 

 - Thai Strings : practice of musical instruments, Saw-Duang, Saw-U, Ja-Kae, 
Pleng Viva Pra Samut, Pleng Kamen Potisat in 2nd tempo level, Pleng Lao Dam Noen Sai in 
2nd tempo level. 

  *Note:  Providing the Pi-Phat, vocal and western music students are able to 
select in musical instruments of Thai strings ensemble and Thai Strings students select in 
musical instruments of Pi-Phat only one instrument. 

 

302-25040 เพลงร้องส าหรับเด็กและเพลงพ้ืนบ้าน       2 (0-4-2) 
(Singing Instruction for Children and Folk Song)  

 เพลงร้องส าหรับเด็ก เพลงไทย เช่น เพลงนาคราช เพลงโยสลัม เพลงมอญดูดาว เพลง     
ล่องน่านเล็ก ฯลฯ เพลงสากล เช่น ประเภทของเพลง Nursery Rhym และ Traditional Song และเพลง
พ้ืนบ้านภาคต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 Singing songs for children, Thai songs such as Pleng Nakarach, Pleng Yo Slum, 
Pleng Mon Doo Dao, Pleng Long Nan Lek, etc. Western songs such as Nursery Rhyme and 
Traditional songs and various folk songs as appropriate. 

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

 (Foundation of Music Theory)   
 องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตสากล บันไดเสียง (Scale) ขั้นคู่เสียง (Interval) ไตรแอด (Triad)  

คอร์ด (Chord) เครื่องหมายและดนตรีศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ตสากล 
 The theoretical elements, notes global scale, interval, triad, and chord, the 

musical terms that are used in the global notebook logs 
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300-22050   หนังตะลุง        2 (1-2-3) 
                  Nang Talung ( Shadow Puppets) 

ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ความเชื่อ รูปแบบดนตรีหนังตะลุง ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ 
ในการแสดงหนังตะลุง ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงประกอบการเชิดตัวหนังตะลุง การขับบทกลอนหนังตะลุง  

History,culture, myth, Nang Talung musical instruments styles, practice 
musical instruments for Nang Talung  performances ; Pleng Homrong , music for  perform 
the shadow puppets. 

   
300-22051 โนรา         2 (1-2-3) 

       (Nora) 
 ประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ รูปแบบดนตรีโนรา ปฏิบัติเพลงโหมโรง   
เพลงประกอบกระบวนท่าร า เพลงประกอบการขับบท การขับบทกลอนโนรา 

History, tradition, myth Nora musical instrument ensemble styles , practice 
Pleng Homrong, Music for Nora performances, music for singing and Nora poem. 
 
300-22052 เพลงพื้นบ้านภาคใต้       2 (1-2-3) 
                (Southern Folk Music) 
 ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ฉันทลักษณ์ เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ ปฏิบัติการร้องเพลงบอก  
เพลงร้องเรือ เพลงค าตัก เพลงลิเกป่า เพลงประกอบการแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ภาคใต้ 

Origin,  prosody structures of Southern folk music , practice Pleng Bork, Pleng 
Rong Rue, Pleng Kam Tak, Pleng Li Ke Pa, the creation of Southern folk music for 
performances. 

 

300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พื้นบ้านภาคใต้      2 (1-2-3) 
  (Music Creation of Southern) 
  รูปแบบดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้  องค์ประกอบและหลักการประพันธ์เพลง  แนวคิดการ
สร้างสรรค์  ปฏิบัติเพลงระบ า เช่น เพลงนารีศรีนคร  เพลงแกะหนัง  เพลงทอยล้อ  เพลงชนไก่  เพลงตุมปัง  
เพลงบูชิตอิศรา เพลงนกกรงหัวจุก  เพลงพัดใบพ้อ   เพลงนบพระบรมธาตุ 
  Pattern of southern folk music, elements and composition principles, creation 
concepts, practice music for Rabam ; Pleng Naree Sri Na Korn, Pleng Kae Nang, Pleng Toy 
Lor, Pleng Chon Kai, Pleng Tum Pang, Pleng Buchit Isara, Pleng Nok Krong Huan Cuk, Pleng 
Pat Bai Phor, Pleng Nop Phra Thart. 
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300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน – ละคร     2 (1-2-3) 
(Vocal for Thai Performancing Khon – Lakorn) 
องค์ประกอบการขับร้อง ประเภทการขับร้อง  หลักการขับร้องประกอบการแสดง  ประวัติ

ความหมายของเพลง  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง 2 ชั้น ที่ใช้ประกอบการแสดง โขน-ละคร ตามลักษณะอารมณ์  
- อารมณ์รัก เช่น เพลงกล่อมนารี  เพลงลีลากระทุ่ม  เพลงโอ้ชาตรี  
- อารมณ์โศกเศร้า เช่น เพลงตะนาวแปลง  เพลงทยอยญวน เพลงแขกลพบุรี  
- อารมณ์โกรธ เช่น เพลงลิงโลด เพลงทะเลบ้า  เพลงสมิงทองมอญ 

     Elements of vocal, types of vocal, principles of vocal, history and meaning 
of music, peactice vocal PlangSong Chan that uased for Thai performancing Khon - Lakorn 
according to the characteristic ;  

- love (Plang Khom Naree, Plang Lee la Krathum, Ao Chatri),  
- lament (Plang Ta Now Plang,  Pleng Plang Tha Yoi Yuan, Plang Khake    
Lopburi) 

- angry (Plang Ling Lod, Plang Ta Lay Ba, Plang Saming Thong) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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3.2  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปี 
ที่จบ 

หลักสูตร 
ที่จบ 

สาขาวิชา 
ที่จบ 

สถาบัน 
ที่จบ 

อาจารย์ กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
3 1002 01978 45 1 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2536 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

อาจารย์ ชยพร ไชยสิทธิ์ 
3 7099 00089 59 4 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2560 
2535 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
ดุริยางค์ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ ณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 
3 5701 01156 62 6 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2560 
2543 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารย์ ศิวพงศ์ กั้งสกุล 
3 8001 01710 55 8 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2533 

ศิลปมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป์ไทย 
คีตศิลป์ไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ กณพ กิ้มเฉี้ยง 
1 9299 00329 55 4 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2561 
2559 

ศิลปมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคศิลป์ไทย 
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 3.2.2  อาจารยพ์ิเศษ 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปี 
ที่จบ 

หลักสูตร 
ที่จบ 

สาขาวิชา 
ที่จบ 

สถาบัน 
ที่จบ 

ศาสตราจารย์ นายณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ 
3 9001 00103 74 6 

ปริญญาเอก 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้เชี่ยวชาญ นายจีรพล  เพชรสม 
3 4599 00011 71 7 

ปริญญาตรี 2521 การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม)  ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การจัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร ดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 เป็นการน าความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักศึกษารู้บทบาทหน้าที่ รู้จักพัฒนาผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการศึกษา สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้    
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมง        
ต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข    
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้  
บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 
       4.1.3 มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ 
     1) ติดตามการการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก มีความรู้เท่าทันสังคม และสามารถ         
น าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 
     2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล   
ในการจัดการเรียนรู้  
     4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
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     5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
    6) ออกแบบ และด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 ช่วงเวลา 
       4.2.1 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ก าหนดให้บูรณาการกับรายวิชากลุ่ม
วิชาชีพครู โดยก าหนดกิจกรรมในลักษณะของการศึกษา สังเกตตามเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา 
       4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 
1 ปี  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา และรับผิดชอบภาระงานเสมือนครู
ประจ าการตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา 

4.4 การเตรียมการ 
       4.4.1 นักศึกษาต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
       4.4.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน        
       4.4.3 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศทั่วไป อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา ท าหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       4.4.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอน       
        4.4.5 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศทั่วไป 
อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
       4.4.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน 
 
5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านดนตรี      
โดยใช้กระบวนการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการวิจัยในเชิงวิชาการ 
และน าเสนอเอกสารรูปเล่มวิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาการท างานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้   
1)  มีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชา 
2)  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้ 
3)  มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
4)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
5)  มีความใฝ่รู้ รู้จักการสืบค้น วิธีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย 
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6)  สามารถเขียนงานวิจัย และใช้ภาษาสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
7)  สามารถพัฒนางานวิจัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ 3 

  5.4  จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  5.5  การเตรียมการ 
   1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าหัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานดนตรี นาฏศิลป์
แก่นักศึกษา 
   3. อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหาแหล่งข้อมูล  
การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
  4. สถาบันและวิทยาลัยฯ ให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลที่หลากหลายส าหรับการ
สืบค้น 
  5. สถาบันและวิทยาลัยฯ มีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรวบรวม      
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์การแสดงและการสอนของท่าน 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
   1) หลังจากอนุมัติโครงร่างงานวิจัยแล้ว คณะกรรมการจัดท าประกาศหัวข้อศิลปนิพนธ์        
ชื่อผู้วิจัย พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เผยแพร่ต่อไป 
  2) คณะกรรมการสอบงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย 3 คน และมากไม่เกิน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
ประธาน อาจารย์ผู้ควบคุม และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 
  3) งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักศึกษาส่งงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์   
ที่ควบคุมงานวิจัยฝ่ายวิชาการของสาขาวิชา เพ่ือตรวจรูปเล่มก่อนยื่นค านัดสอบงานวิจัยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
  4) วันที่ก าหนดสอบงานวิจัย คณะกรรมการสอบจะต้องครบตามจ านวนที่ก าหนด จึงจะถือว่า
การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตามจ านวนและองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไป 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) เป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นผู้น าในศาสตร์ด้าน
ดุริยางคศิลป์ 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
3) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
4) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) เป็นนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน  

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
2) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
3) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3) มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านดุริยางค
ศิลป์  

1) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู
ด้านดุริยางคศิลป์ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร คิดแก้ปัญหา  
และใช้เทคโนโลยี 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ วิธี
วิเคราะห์ปัญหา และฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้
ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการ
น าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

6) มีจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2)  สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ  
คนอ่ืน มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม 
   2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ  
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
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   4) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
   5) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนโดยเฉพาะในคุณลักษณะในข้อ  
(1.1 -1.4) 
   6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 
   3) นักศึกษาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์จาก
สังคมเป็นกรณีศึกษา 
   4) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   5) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามก าหนด 
   6) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูร
ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
     2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้     
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
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     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา       
ที่ยัง่ยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
   2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
   3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
   4) การท าแผนที่ความคิด 
   5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
   6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   7) การท ารายงาน/โครงงาน 
   8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
   11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
   14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การท ารายงานและการน าเสนอ 
   2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
   3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   4) การท าแบบฝึกหัด 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
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ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ   
ที่อาจเกิดข้ึน 
     2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
   3) ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากที่ได้เรียน 
   4) การแสดงบทบาทสมมติ 
   5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
   6) ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
   7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
   8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 
   9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
   13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   14) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
   2) การจัดระบบความคิด 
   3) การน าเสนอรายงาน 
   4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 
   6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและเหตุผลทั้งใน
ระหว่างเรียนและปลายภาค 
   7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 
   8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ประเมิน 
   9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ          
ทางอารมณ์และทางสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน
กันไป 
   2) การศึกษาดูงาน 
   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
   4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 
   5) การบรรยาย/อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
   6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก
ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
   7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
งานวิชาการ 
   8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 
   2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้น า ผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ 
   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
   4) ประเมินจากผลงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

1) การบรรยาย อภิปราย 
   2) จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
   5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
   6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดค านวณจากตัวอย่าง 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
   1) การประเมินผลงาน/โครงงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
   2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
   3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
   4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
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    4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

   2) สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ 
   4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
   5) ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ 
ตรงต่อเวลา 
   6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
   7) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 

  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1) การสังเกต เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะ พฤติกรรมการเรียน      
การท างานตามสภาพจริง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   2) ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อน และตนเอง 
   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การน าเสนอ
ผลงาน และการสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิต วิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการ  
บูรณาการความรู้  กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ  การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก ารสอน แบ บ บู รณ าการความรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
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and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร เรี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
     2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
   2) ให้ผู้ เรียนสืบเสาะ ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟังบรรยาย หรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้และเก่ียวข้องในศาสตร์เฉพาะทาง 
   3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
   4) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการกับ
ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
   5) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการของ
ภาครัฐ และเอกชน 
   6) ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้แบบ Team – based Learning การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์สร้าง
นิยม(Constructivism) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดในการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
   2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การท ารายงาน การน าเสนอ
ผลงาน การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทาง  
ดุริยางคศิลป ์
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   3) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าในการน าเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้า หรือทิศทางของแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
   

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
     2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้  
ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหา  และฝึก 
บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
   4) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และน าไปถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
   6) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านดุริยางคศิลป์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากคุณภาพของรายงาน การน าเสนอผลงานที่แสดงถึงการค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
    2) ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
   3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
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   4) ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบ วก มีวุฒิภาวะ      
ทางอารมณ์และทางสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  
และความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือ
แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีด ี   
   3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือฝึกการปรับตัวในสถานการณ์   
ต่าง ๆ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม  

  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) สังเกตพฤติกรรมที่ถึงแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม   
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
   2) การประเมินตามสภาพจริงโดยเพื่อน อาจารย์ และตนเอง 
   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น าเสนอ      

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือในการ
อภิปราย 
   3) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การฟัง และการเขียน     
   4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  
   5) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
  6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร  
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จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง  
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
    3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน        
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความ 
ซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
    4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ  
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

   6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การวิเคราะห์
ผู้เรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล 
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 
   2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต้นแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น 
ครูแกนน า ครูแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผ่านการสอน การสังเกต และการสัมภาษณ์  
   3) จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 
   4) จัดให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
   5) จัดให้ผู้เรียนท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

   6.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจ าชั้น เพ่ือน 
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนักศึกษาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงในด้านความเป็นครู และความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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   2) ประเมินจากผลงานนักศึกษา เช่น การบันทึกการสอนประจ าวัน บันทึกการ
สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน แผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสมงาน 
การท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   3) สังเกตและประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
   4) ประเมินการจัดแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ชั้นปีที่ 1 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา  โดยน าแนวคิด ทฤษฎีใน

ศาสตร์วิชาชีพครูและวิชาเอกดนตรีศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
3. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการพูด การฟังและการเขียนที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

ชั้นปีที่ 2 1. นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยเชื่อมโยงสาระด้านหลักสูตร  
กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

ชั้นปีที่ 3 1. นักศึกษาสามารถน าสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อการก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัยและ
ออกแบบงานวิจัยได้ 
2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การวางแผนสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 4 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ  ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆร่วมกับครู  ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนๆได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
2. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์วิชาชีพครูกับวิชาเอก และใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถร่วมมือสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชนในการแก้ปัญหา พัฒนา
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒน์ศิลป*์                    
2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                    
3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง*                    
4 300-11004 นันทนาการสรา้งสุข*                            
5 300-11005 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                    
6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ                    
7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม ่                    
8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล                    
9 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ                    
10 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                    
11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*                    
12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                    
13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    
14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                    



 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ                    
16 300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    
17 300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    
18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        
19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                    
20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                    
21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                    
22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต*                    
23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดจิิทัล                    

 
หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาบังคับ 
  ล าดับที่ 1 – 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ล าดับท่ี 10 – 19 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   ล าดับที่ 20 – 23 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 
1) กลุ่มวชิาชีพครู  

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

     

1 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ      
   

 
   

 
   

        

2 300-21002 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

3 300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                         

4 300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้                         

5 300-21005 การวัดและประเมินผลการศึกษา                         

6 300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา 

                        

7 300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 

    
 

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
      



 

 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
8 300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         

9 300-21009 การประกันคณุภาพการศึกษา                         

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                         

10 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

11 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก ดังนี้ 

วิชาแกน   4   หน่วยกิต ได้แก่ 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1 302-20001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา                         

2 302-20002 ประวัติและพัฒนาการดนตรี                          

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

1) เอกบังคับ 40 หน่วยกิต ได้แก่ 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1 302-25001 ทักษะดนตรีไทย  1                           

2 302-25002 ทักษะดนตรีไทย  2                           

3 302-25003 ทักษะดนตรีไทย  3                           

4 302-25004 ทักษะดนตรีไทย  4                           

5 302-25005 ทักษะดนตรีไทย  5                           

6 302-25006 พื้นฐานโสตทักษะ                         

7 302-25007 การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย                         

8 302-25008 ทฤษฎีดนตรีไทย                         



 

 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
9 302-25009 การจัดการเรยีนรู้ดนตรไีทย                          

10 302-25010 นวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีไทย                         

11 302-25011 การขับร้องเพลงไทยและซอลเฟจจิโอ                           

12 302-25012 การวิจัยด้านดนตรีไทย                         

13 302-25013 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย                          

14 302-25014 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีไทย                         

15 302-25015 การปรับวงดนตรีไทย                           

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2) เอกเลือก 20 หน่วยกิต ได้แก่ 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1 302-25018 สาระศิลปะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
               

 
 

 
 

        

2 302-25019 การจัดการแสดงดนตร ี                         

3 302-25021 การประพันธ์เพลงไทย                           

4 302-25024 การแปรท านองดนตรีไทย                         

5 302-25036 ทักษะเครื่องดนตรีส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

                        

6 302-25037 จังหวะและหนา้ทับส าหรับครดูนตรี                         

7 302-25038 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครู
ดนตรี 1   

 
                       

8 302-25039 ทักษะปี่พาทย์ เครื่องสายส าหรับครู
ดนตรี 2 

 
                       

9 302-25040 เพลงร้องส าหรับเด็กและเพลงพื้นบ้าน                           



 

 

 

 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 2.2 3.3 4.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
10 302-25041 ทฤษฎีดนตรสีากลขั้นพ้ืนฐาน                         

11 300-22050 หนังตะลุง                         

12 300-22051 โนรา                         

13 300-22052 เพลงพื้นบ้านภาคใต ้                         

14 300-20102 ดนตรสีร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต ้                         

15 300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน - ละคร                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผล
การศึกษา 
  1.1  สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา  มี
ดังต่อไปนี้ 

 
สัญลักษณ์     ค่าระดับคะแนน  ความหมาย 
     A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 
     B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 
     B    3   ดี (Good) 
     C+    2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
     C    2   พอใช้ (Fair) 
     D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
     D    1   อ่อน (Poor) 
     F    0   ตก (Fail) 

 
 1.2  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่ก าหนดในข้อ 1.1  ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
และความหมายดังต่อไปนี้ 

     
สัญลักษณ์            ความหมาย 

I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S  ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 
U  ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Au  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 
W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 
NR  ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

 
1.3  การให้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังนี้ 
 1.3.1  รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 

  1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 
 

1.4   การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

  1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
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  1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 
ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป 
 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   1.5.1  นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/หรือ 
ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   1.5.2  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย 
   1.5.3  นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์
ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้ง
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.6  การให้สัญลักษณ์  S  และ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.6.1  การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 
  1.6.2  การให้สัญลักษณ์ U  จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 
 

1.7  การให้สัญลักษณ์  W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาทีก่ าหนด  จะต้องยื่น
ค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะ
บันทึกสัญลักษณ์  “W”  โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน  แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษา
รายวิชานั้นต่อไป 

 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 1.7.3  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้น
วิสัยยังไม่สิ้นสุด 

 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 
 

  1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 
1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษาหรือ
การปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 
 

  1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง
ไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 
 

  1.10  การให้สัญลักษณ์  Au  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดย 
ไม่นับหน่วยกิต 
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1.11  การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

   1.11.2  รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  D  ขึ้นไป  ยกเว้น
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.11.3  กรณีได้สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเป็น
รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
   1.11.4  กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้               
เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า  “การเรียนเน้น” (Regrade) 
   

  1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่
นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 
  1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียน  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลง ทะเบียนเรียน 
   1.12.2  หน่วยกิตที่ได้  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  
D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.12.3  หน่วยกิตที่ค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชา   
ที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 
  1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชา      
ที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
   1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษานั้น
มารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลขทศนิยม  
2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณ ทุกครั้ง 
   1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผล
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  
ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้  

  1) คณะกรรมบริหารหลักสูตร  เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  ในแต่ละภาคการศึกษา  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยพิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ  
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3) รายวิชาใดท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรีศึกษา 
หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้  ดังต่อไปนี้ 

  1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านดนตรีสู่สาธารณชน โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญ         
ทุกสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านดนตรี อันเป็นการ
แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาบูรณาการกับ
ศาสตร์สาขาอ่ืน  ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับ
การน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  ทั้งสื่อสารโดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตลอดจนฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ประสบผลส าเร็จ บริหารจัดการในการท างาน
ได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย  โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์  
ซึ่งเป็นการตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในมคอ. 2 

  2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านดนตรีสู่สาธารณชนอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการสร้างสรรค์งานดนตรี  เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านดนตรี แสดงถึงศักยภาพขั้นสูงในการน าความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานได้อย่างมี
หลักการ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีดั้งเดิมผสมผสานกับแนวทางการแสดงสมัยใหม่  โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานที่เป็น
รูปเล่มวิชาการและผลงานการแสดง 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูดนตรี   
  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ทวนสอบมาตรฐานความรู้
ทางด้านความเป็นครูดนตรี  ในรายวิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูดนตรี  เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในการ
เชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการใช้
สื่อนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและ
ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในปรัชญาของหลักสูตร 

  เมื่อนักศึกษาเรียนหลักการ แนวคิด การออกแบบและฝึกสร้างสื่อนวัตกรรมแล้ว  ให้นักศึกษา
น าไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนใน
ครั้งนั้นๆ บันทึกวีดิทัศน์ส่งอาจารย์ และบันทึกปัญหาในการใช้สอนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป   

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

ดังต่อไปนี้  
  1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน าความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่น    
  2) ตรวจสอบความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ประกอบการ   โดยการสัมภาษณ์  หรือส่ง

แบบสอบถาม  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการรับเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ  
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  3) ตรวจสอบความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตจากสถานศึกษาต่างๆ   โดยการ
สัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้  ความสามารถ ความพร้อม
และการน าความรู้ และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการน าไปใช้งานได้จริง      

เมื่อทราบผลแล้ว จึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุง 
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   

3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 
3.4  เข้าร่วมกิจกรรม ครบถ้วนตามทีส่ถาบันก าหนด 

 
4.  การให้ปริญญาเกียรตินิยม  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึ กษาไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร  คือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
4.2  ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U)  D  และ D+  ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
 1.1  จัดปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่  ชี้แจงเรื่องปรัชญา  นโยบาย  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   

อัตลักษณ์  และโครงสร้างการบริหารของสถาบัน  คณะและภาควิชาที่สังกัด  และให้ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในฐานะของครูผู้สอน  ในฐานะบุคลากรของวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน  

 1.2  จัดอบรมหลักสูตร เพื่อน าความรู้ความเข้าใจไปจัดท ามคอ. 3 - มคอ. 7  
  1.3  จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทั้งด้านหลักสูตร  
ด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตการเรียน การจัดกิจกรรม การใช้ชีวิตส่วนตัว
ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสิทธิประโยชน์เรื่องทุนการศึกษาและการประกวด
กิจกรรมต่างๆ  

 1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันจัดขึ้น  
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  
                  2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียน และการท าผลงานทางวิชาการ 
                  2.1.2  จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ และการท าวิจัย 
         2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด  
การเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นทีมระหว่างภาควิชาการศึกษากับสาขา 
ดุริยางคศิลป ์ ภาควิชาศึกษาท่ัวไปกับสาขาดุริยางคศิลป์  และสาขาวิชาดนตรีกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์   
         2.1.4  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอน  โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนเข้าเยี่ยมชม 
การเรียนการสอน เพ่ือให้ค าแนะน าไปพัฒนา 
          2.1.5  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขียนงานวิจัย  บทความ   ต ารา 
และเอกสารการสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล   

        2.1.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 

           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
                  2.2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        2.2.2  จัดโครงการประชุม  อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัย  การพัฒนาผลงานเพื่อขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ 
                 2.2.3  ส่งเสริมการเขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                  2.2.4  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม    

3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะศิลปศึกษา 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุน  ให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้
และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลโดย
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาฯ 

1.2 การบริหารหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา ด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี (มคอ.1) และด าเนินการตาม
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา โดยก าหนดโครงสร้างรายวิชาให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
เนื้อหาสาระวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะด้าน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 38  หน่วยกิต  วิชาเอกนาฏศิลป์ ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

การบริหารหลักสูตร  ด าเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ดังนี้  ก าหนดแผนการศึกษาเป็นรายภาคเรียน จ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน  ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้มี
คุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  ก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3- มคอ. 7  จัดทวนสอบ
ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
ประเมินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา พิจารณาความจ าเป็น
ด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการจัดท างบประมาณในการบริหาร และ
ด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ติดตาม และรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยจะกระท าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1.3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรจะ ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภาสถาบัน 
 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี  6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   ผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชา และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพ  รวมถึงมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
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2.2 ในการบริหารหลักสูตรมีการก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของบัณฑิตทั้งระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยู่และหลังจบการศึกษาแล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

2.3 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีค่าถึงร้อยละ 100 จากการส ารวจในปี 
พ.ศ.2560 

2.4 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวัลต่างๆ  

 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรได้ก าหนดรับเฉพาะนักศึกษาไทยปีละประมาณ 20 คน โดยผ่านกระบวนการรับนักศึกษา 2 

ช่องทางคือ 

1) ผ่านการสอบคัดเลือกระบบการรับตรง โดยโครงการพิเศษประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ
ประเภทที่มีความสามารถทางศิลปะดีเด่น ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

2) ผ่านการสอบคัดเลือกระบบรับตรง โดยการสอบทั่วไปตามระเบียบของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา 

3.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจง 
กฎระเบียบในการศึกษา สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา (การกู้กยศ.  การขอทุนการศึกษา และการใช้สิทธิ์ประกัน
อุบัติเหตุ)  การเข้าร่วมชมรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและหลักสูตร
จัดให้ และยังจัดกิจกรรมเพ่ือ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะ แนะน า การเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่นน้อง เพ่ือ
ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม ให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ 

3.2.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1) จัดท าคู่มือนักศึกษาพร้อมทั้ง CD ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้กับนักศึกษา 
2) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเน้นอธิบายโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นวิชา

พ้ืนฐานและมีรายวิชาศึกษาต่อ 
3) แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีช่องทางติดต่อหลากหลาย เช่น ห้องพัก 

อาจารย์ อีเมล์ โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค หรือไลน์กลุ่ม 
4) จัดให้มีการล็อคระบบลงทะเบียน กรณีที่นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 โดยนักศึกษาต้องมาพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าในการลงทะเบียน และเพ่ือท าการปลดล็อคระบบ 
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5) มีการจัดวันอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยจัดรวม 
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษารับฟังการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญในภาพรวมและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากวันราชการปกติ 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน ดังนี้ 

1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 รับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของการนักศึกษาครู เพ่ือความ
สง่างามในวิชาชีพ  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างเสริมความศรัทธา ภาคภูมิใจ และพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพครู 

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในแต่ละชั้นปีได้รับการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
และทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในการส่งเสริมวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

3) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่น่าสนใจ หรือตามผลที่ได้จากการ
ส ารวจความสนใจของนักศึกษา  

5) ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในด้านต่างๆ   
3.2.4 อัตราการคงอยู่ จากข้อมูลของปีการศึกษา 2558 - 2561   มีอัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ  

88.73  และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตรเท่ากับร้อยละ 94.74  แสดงให้เห็นถึงระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

3.3 ความพึงพอใจจากการส ารวจผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ย   

4.56  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

4. อาจารย ์
4.1 การรับอาจารย์ ได้ก าหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน และก าหนดให้ภาควิชา

ทุกภาคด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้โดยเริ่มต้นจาก 
1) หลักสูตรด าเนินการประชุมภาค เพ่ือก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา 

ค ว าม รู้  ค ว าม ส าม ารถ  ป ระส บ ก ารณ์ ที่ จ ะ ต้ อ งส อด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งห ลั ก สู ต ร 
     2) หลักสูตรระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัครที่จะต้องไม่น้อยกว่า 1 
เดือน วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข้อเขียน ส าหรับวันประกาศผลการคัดเลือก คณะจะ
เป็นผู้ก าหนดให้เป็นวันที่หลังจากการสอบสัมภาษณ์ 

3) หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารย์ในภาควิชา 2 คนเพ่ือให้คณะตั้งเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม ่

4) หลักสูตรท าบันทึกแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 1-3 ไปยังหน่วยบุคคลของคณะเพ่ือให้หน่วย
บุคคลจัดท าเป็นประกาศรับสมัคร บันทึกของภาควิชาจะต้องส่งถึงฝ่ายบุคคลไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อน
ก าหนดการรับสมัครจะเริ่มข้ึน 
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4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางคณะได้ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไว้ดังนี้ 

1) ภาควิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้
ภาควิชาจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการผลงานทางวิชาการ ความ
เชี่ยวชาญ การด าเนินการจะกระท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์ 

2) ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม ของคุณวุฒิต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่
ความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจะส่งกลับให้ภาควิชาพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายชื่ อให้
คณะกรรมการบริหารกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

4.3 การบริหารอาจารย์ ทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปีที่จะ
ท าทุก ๆ 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งวิชาการ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรร
หาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกด าเนินการตามระบบที่คณะก าหนด 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองว่า

ต้องการท าผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่องอะไร เข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในช่วงเวลา    
3 ป ีเป็นรายบุคคลผ่านการพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาว่าสอดคล้องกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
และระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการต่อสัญญาจ้าง เพ่ือจัดส่งให้คณะ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ 

2) ภาควิชาจะต้องติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ รวมทั้งอาจารย์
สามารถปรับแผนได้ทุกปี แต่การปรับแผนทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากท้ังภาควิชาและคณะ 

3) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่เมื่อได้รับการบรรจุแล้ว หน่วยบุคคลจะท าบันทึกเตือนภาควิชาให้แจ้งกับ
อาจารย์ท าแผนพัฒนาตนเองผ่านการพิจารณาของที่ประชุมภาคเพ่ือน าเสนอกรรมการบริหารคณะเพ่ือใช้
ส าหรับการประเมินผลส าหรับการต่อสัญญาจ้างต่อไป 

4) มีการสนับสนุนทุนวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์ทั้งจากคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการเรียน
การสอน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 3  ด้าน คือ  1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2) วางระบบผู้สอน
และกระบวนการเรียนการสอน 3) ผลการด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   มีกระบวนการออกแบบ ดังนี้ 
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                               1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   โดยอาจารย์ประจ าทุกคนมีส่วนร่วม   
ในการออกแบบหลักสูตร ได้แก่  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเอกดนตรี  นอกจากนี้ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกหมวดมาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 
           2) น าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
                              3) น ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และมาตรฐาน 
คุรุสภา มาเป็นแนวทางในการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาชีพครู
และวิชาเอกดนตรี 
                              4) น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของรายละเอียดหลักสูตร  
                            5) น าข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า  อาจารย์และนักศึกษามา
พิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน  รวมถึงน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมาออกแบบสาระรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
        6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันร่างหลักสูตร  วิเคราะห์รายวิชา  ค าอธิบาย
รายวิชาCurriculum Mapping และจัดประชุมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม Learning outcomes 
                           7) วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
        8) วิพากษ์หลักสูตร  โดยผู้ทรงคุณวุฒิหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพครู และ
วิชาเอกดนตรีได้ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น  คณะจึงได้น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มาปรับแก้ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
                           9) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ สภาวิชาการ และน าข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ 
                         10) น าเข้าสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือได้รับการอนุมัติหลักสูตร 
 
                     5.1.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  

การก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร  มีข้ันตอนดังนี้           
                            1)  ก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิและประสบการณ์ตรง สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน ทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและความถนัดในสาขาวิชานั้น และน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 มาก าหนดผู้สอน หากอาจารย์ท่านใด
คะแนนน้อยกว่า 3.50 จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้สอนร่วม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา 
                           2)  กรณีเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการสอน  และร่วมสอนเพ่ือเรียนรู้แนวทางการสอนและศึกษาท า
ความเข้าใจเนื้อหา การเชื่อมโยงความรู้  อันน าไปสู่การพัฒนาการสอนของตนเอง  
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                          3)  ก าหนดภาระงานอ่ืนๆของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ งานการเรียนการสอน งานวิจัย งาน
บริการทางวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงาน
ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                         4) ประชุมชี้แจงผู้สอน ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น เกณฑ์การมาเรียน เนื้อหาที่
สอน วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า ให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การสอน
วิชาปฏิบัติควรเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้การปฏิบัติมีคุณภาพ ส่วนวิชาที่เป็นทฤษฎีต้องมีการปฏิบัติ
ควบคู่จะท าให้เข้าใจเนื้อหาลุ่มลึกและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

การจัดการเรียนการสอนและก ากับติดตามการเรียนการสอน  
    1)  ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

โดยก าหนดให้อาจารย์ส่งมคอ.3  ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และส่งมคอ.5 หลังจากสอบเสร็จภายใน 2 
สัปดาห์  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าเนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับค าอธิบายรายวิชา  รวมถึงกลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านที่สกอ. ก าหนด 
                         2)  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาจากมคอ.7 เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
                        3) การสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน  เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับการวิจัยให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าอย่างอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ    อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิจัย  การสอบ และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  
                        4) มีการจัดนิเทศการสอน  โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 
                         5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา   มีการเลือกโรงเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่ง
ผ่านการประเมินมาตรฐาน และมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบตรงสาขาและมีประสบการณ์คอยดูแลให้ค าแนะน านักศึกษา
อาจารย์นิเทศไปส่งนักศึกษาวันแรกที่โรงเรียนฝึกสอน ทั้งอาจารย์นิเทศ นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงได้ท าความ
เข้าใจร่วมกันเรื่องการสอน  การดูแลนักศึกษา การท ากิจกรรมของโรงเรียน การเซ็นต์ชื่อมาสอน  การตรวจ
แผนการสอน  วิจัยในชั้นเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน  
                         6) มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาปรับปรุง  โดยจัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหลังจากท าการสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากวิชาใดผลการประเมินต่ า
และมีข้อเสนอแนะในทางลบ จะจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงการ
เขียนมคอ.5 ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกหัวข้อที่มาตรฐานก าหนดและน าปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหามาใส่ใน
มคอ.5 ให้ละเอียด เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 

5.1.3 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  ปีละ 5 
ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เรื่องที่ด าเนินการ ได้แก่   ก าหนด ก ากับติดตาม
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และตรวจสอบ มคอ.3 - มคอ.6  ทั้งตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา (มคอ.7) เพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
           2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา   
               รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558  
(มคอ.2)  สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
ได้ผ่านความเห็นชอบจากสกอ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  และมีหนังสือประทับตราเพ่ือแจ้งให้ทราบผลการ
พิจารณาจากส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสกอ.  
           3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกวิชา 
                อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
           4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
              เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ .5 ครบทุกรายวิชา (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา) 
            5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
               หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังการสิ้นสุดการศึกษาภายใน 
60 วัน 
           6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
              หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 
และมคอ.4  ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  วิธีการทวนสอบ มีหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่  สอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  สอบปฏิบัติ  จัดนิทรรศการ  จัดสัมมนา  จัดการแสดง  
           7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 
             น าผลการประเมินการด าเนินงานในรายงาน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2560 มาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอน และการจัดโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 
           8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
           9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
              อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ตามเกณฑ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
          11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
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3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
               นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 71 คน   มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 62  คน  ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 87.32   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.39   
          12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ มีค่าเฉลี่ย 4.60 
 
6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสม  ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกซ้อม  ห้องแล็ปภาษาอังกฤษ  
ห้องท าวิจัย  ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi และ
อ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

6.1  ความพร้อมด้านสถานที ่
1) ห้องเรียนทฤษฎี อาคารวิทยบริการ 

                  (1) ห้องใหญ่ จ านวน  4  ห้อง  ได้แก่   431, 441, 442, 443 
     (2) ห้องเล็ก  จ านวน 2  ห้อง    ได้แก่   521, 531  
 
2) ห้องปฏิบัติการ   

                   (1)  ห้องฝึกปฏิบัติดุริยางคศิลป์ไทย   
                                อาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น   จ านวน 12  ห้อง   
    - ห้องใหญ่ 12 ห้อง 
    - ห้องเล็ก  6  ห้อง 
                  (2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 432, 433)   มีคอมพิวเตอร์  50  เครื่อง  

     (3)  ห้อง Studio บันทึกเสียงระบบ Digital และบันทึกภาพ      จ านวน  1  ห้อง 
     (4)  ห้องประชุมใหญ่  จ านวน 2 ห้อง  
 
3) ห้องที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการบริการ 
     (1) ห้องศิลปนิพนธ์     จ านวน   1   ห้อง   

                (2) ห้องประชุม     จ านวน   1   ห้อง   
       (3) ห้องเครื่องดนตรีไทย     จ านวน   4   ห้อง   
        (4) ห้องเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน    จ านวน   1   ห้อง   

     (5) ห้องพยาบาล     จ านวน   1   ห้อง 
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6.2  ความพร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์      จ านวน  50  เครื่อง 
2. เครื่อง Data Projector (LCD)   จ านวน  4  เครือ่ง 
3. เครื่อง Visuallizer (VZ)   จ านวน  4  เครื่อง 
4. Note Book     จ านวน  -   เครื่อง 
5. เครื่องจออัจฉริยะ (Smart Classroom)   จ านวน  2   เครื่อง 
6. เครื่องโทรทัศน์      จ านวน  6   เครื่อง 

 6.3  ความพร้อมด้านสถานที่ฝึกซ้อม และแสดงผลงานดนตรี  จ านวน  4  แห่ง ได้แก ่
  1) ลานยางทอง 
  2) อาคารเอนกประสงค์ 
  3) อาคารวิทยบริการ (ห้องประชุมมรกต) 
  4) อาคารดุริยางคศิลป์ชั้น 1 
 

6.4  ความพร้อมด้านหนังสือ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    
1. หนังสือมีประมาณ  8000 เล่ม 
2. ศิลปนิพนธ์ 80 เรื่อง (100 เล่ม) 
3. วารสารที่ห้องสมุดบอกรับมี 4 รายการ คือ  

            3.1  ชีวจิต  
            3.2  ศิลปวัฒนธรรม  
            3.3  กุลสตรี   
          4. วารสารที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงาน 
                     4.1 วารสารศิลปากร   
            4.2 วารสารพัฒนศิลป์   
            4.3  วารสารวิชาการ 
            4.4  วารสารข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
            4.5  วารสารพุทธศาสนา 
            4.6  วารสารธรรมมาตา 
          5.  หนังสือพิมพ์ 2 รายการคือ มติชน และไทยรัฐ 
         6.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้บริการ 3 เครื่อง 

รายการสิ่งพิมพ์  ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้จัดซื้อหนังสือครบทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีการจัดแยกเป็นหนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดีทั่วไป หนังสือนวนิยาย มีการ
จัดหมวดหมู่หนังสือในระบบดิวอ้ี เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า และเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด ดังนี้ 
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ล าดับที่ หมวดหมู่/ จ านวน หมายเหตุ 
1 ศิลปนิพนธ์ 100  
2. 000  หนังสือทั่วไป 450  
3 100  ปรัชญา จิตวิทยา 570  
4 200  ศาสนา 400  
5 300  สังคมศาสตร์ 600  
6 370   การศึกษา 790  
7 400   ภาษาศาสตร์ 650  
8 500  วิทยาศาสตร์ 560  
9 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 430  
10 700   ศิลปะ 1,600  
11 800  วรรณกรรมและวรรณคดี 850  
12 900  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ชีวประวัติ 750  
13 รายงานด้านศิลปะ-ดนตรี (ของนักศึกษาหลักสูตรชั้นสูง) 100  
14 สารานุกรม 150  

รวม 8,000  
 

6.5  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  1)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  มีการเตรียมแผนงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการด าเนินการจัดซื้อต ารา  หนังสือ  และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
  2)  มีแหล่งเรียนรู้นอกวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   ได้แก่   

     1.  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  
     2.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     3.  สถาบันทักษิณคดี สงขลา 
 4.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  

                    3) แหล่งเรียนรู้จากตัวบุคคล ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังนี้ 

1. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย  ได้แก่ นางสาวทัศนีย์  ขุนทอง(ศิลปินแห่งชาติ), 
นายจีรพล  เพชรสม, ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ 

    2. สาขาวิชาดนตรีพ้ืนบ้าน  ได้แก่  นายควน  ทวนยก (ศิลปินแห่งชาติ), นายสมใจ  
ศรีอู่ทอง 
    

6.6  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                 1)  รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน  เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
การแสดง 
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   2)  จัดท าข้อมูลการใช้งานของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ห้องบริการ ห้องสมุดและสื่อ
เทคโนโลยี  หนังสือ ต ารา และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งาน และปัญหาที่เกิดจาก
การใช้งาน  เพื่อน าไปปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมจ านวนทรัพยากรตามความต้องการและจ าเป็นของผู้ใช้งาน   
                 3)  ประเมินความพอเพียงของจ านวนผู้ใช้เพื่อเทียบกับจ านวนของทรัพยากร 
   4)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ  โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการ อุปกรณ์การสอน และสื่อ
เทคโนโลยี 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) ของหลักสูตร 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสตูร 4 ปี) 

     

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

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนกลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7  ปี
ที่ผ่านมา 

     

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ไดร้บัการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาทางวิชาการ
และ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

     

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมสง่เสริมความเป็นครูครบถ้วน ทุกกจิกรรมที่ก าหนด
และเป็นประจ าทุกป ี

     

14. มีการจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศกึษา 
15. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามที่ประกาศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
แต่ละปีการศึกษา 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียน  
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และรูปเล่มรายงานของนักศึกษา 
   1.1.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

นักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน   
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์   
ใช้วิธีการนิเทศการสอนจากอาจารย์ที่มีความช านาญและประสบการณ์การสอนยาวนาน ใช้การสังเกตการณ์
ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ก่อนจบภาคการศึกษา   
  1.2 .2 ข้อมูลที่ ได้จากการสั งเกตการณ์ และการประเมินจะถูกวิ เคราะห์ โดยคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
          2.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  มีหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน  เป็นผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง   
   2.1.2  ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูลย้อนกลับมา
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.2  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  เป็นการประเมินหลักสูตรและน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.3  ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต  และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
  2.4  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ 

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่  7 ข้อ 7  โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา                                
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 4.2  มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
 4.4  น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.5  ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ์ 
 

...................................................................... 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑติศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                    
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว     
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 2558 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา 2536 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว, ณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล, กณพ  กิ้มเฉี้ยง, วิทยา  ดีทอง และจินดา  เครือหงส์ . 

(2560). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“ระบ าพัสตราบาติก” น าเสนอเนื่อง
ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ”. 26 - 27 มกราคม 2562 
ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-
220. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีรายวิชาด้านดุริยางคศิลป์ไทย สาขาวิชาคีตศิลป์
ไทย ระดับปริญญาตรี 14 ปี ได้แก่ 

1) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1 
2) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 2 
3) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3 
4) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 4 
5) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 5 
6) หุ่นกระบอก 
7) การบรรจุเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์ 
8) การอ่านท านองเสนาะ 
9) การสอนดนตรีแบบบูรณาการ 
10) เพลงร้องส าหรับเด็ก 
11) สัมมนาดนตรีไทย 
12) วรรณคดีและการประพันธ์ 
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 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
       วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    
2. ชื่อ-สกุล   นายชยพร ไชยสิทธิ์       
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 2560 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์ไทย 2534 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 บทความวิชาการ 
ชยพร  ไชยสิทธิ์ และศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2561). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง 

“ระบ าลีลาชาชัก” น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สายสัมพันธ์
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3” ศิลปหัตถกรรมอาเซียน . 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์.เสือผินการพิมพ์.หน้า 100 - 123.  

 6.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ชยพร  ไชยสิทธิ์ และศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2558). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “บาบ๋า ย่าหยา” น าเสนอใน

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค 9-10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์. หน้า 1 - 266. 

ชยพร  ไชยสิทธิ์ และและศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ระบ านพพระ
บรมธาตุ” มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี”. 24 – 25 มกราคม 2559 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1 - 228. 

ชยพร  ไชยสิทธิ์ และและศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ระบ าวัวชน”. 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมทศราชามหาวชิราลงกร” 23 - 24 มกราคม 2561 โรง
ละครแห่งชาติ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1 - 226 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนสอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในด้านดุริยางคศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรี    
14 ปี ได้แก่รายวิชา 
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1) ทักษะเพลงไทย 1 
2) ทักษะเพลงไทย 2 
3) ทักษะเพลงไทย 3 
4) ทักษะเพลงไทย 4 
5) ทักษะเพลงไทย 5 
6) ทักษะเพลงไทย 6 
7) ทักษะเพลงไทย 7 
8) การประพันธ์เพลงไทย 
9) การการแปรทาง 
10) การปรับวงดนตรีไทย 
11) การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ 
12) สัมมนาดนตรี 

 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

(1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
       วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    
2. ชื่อ-สกุล   นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล       
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ดนตรีศึกษา 2560 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2543 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว, ณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล, กณพ  กิ้มเฉี้ยง, วิทยา  ดีทอง และจินดา  เครือหงส์. 

(2560). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“ระบ าพัสตราบาติก” น าเสนอเนื่อง
ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ”. 26 - 27 มกราคม 2562 
ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-
220. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ในด้านดุริยางคศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรี 13 ปี 
ได้แก่รายวิชา 

1) ทักษะเพลงไทย 1 
2) ทักษะเพลงไทย 2 
3) ทักษะเพลงไทย 3 
4) ทักษะเพลงไทย 4 
5) ทักษะเพลงไทย 5 
6) ทักษะเพลงไทย 6 
7) จังหวะหน้าทับ 
8) ทักษะกลองยาว 
9) วิจัยด้านดุริยางค์ 
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 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
       วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา               
2. ชื่อ-สกุล   นายศิวพงศ์ กั้งสกุล       
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                       
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย 2558 
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตร

บัณฑิต 
คีตศิลป์ไทย 2533 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 บทความวิชาการ 
ชยพร  ไชยสิทธิ์ และศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2561). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง 

“ระบ าลีลาชาชัก” น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สายสัมพันธ์
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3” ศิลปหัตถกรรมอาเซียน . 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย    
วลัยลักษณ์.เสือผินการพิมพ์.หน้า 100 - 123.  

 
 6.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ชยพร  ไชยสิทธิ์ และศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2558). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “บาบ๋า ย่าหยา” น าเสนอใน

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค 9-10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์. หน้า 1 - 266. 

ชยพร  ไชยสิทธิ์ และและศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ระบ านพพระ
บรมธาตุ” มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี”. 24 – 25 มกราคม 2559 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1 - 228. 

ชยพร  ไชยสิทธิ์ และและศิวพงศ์  กั้งสกุล. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ระบ าวัวชน”. 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมทศราชามหาวชิราลงกร” 23 - 24 มกราคม 2561 โรง
ละครแห่งชาติ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1 - 226. 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนรายวิชาสอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ด้านดุริยางคศิลป์ไทย สาขาวิชาคีต
ศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรี 14 ปี ได้แก่ 



  113 

 

 

1) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3 
2) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 4 
3) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 5 
4) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 6 
5) ทักษะการขับร้องเพลงไทย 7 
6) เพลงสักวา 
7) พากย์ เจรจา เสภา 
8) การประพันธ์ค าร้องและบทละคร 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
       วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                 
2. ชื่อ-สกุล   นายกณพ กิ้มเฉี้ยง       
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย 2561 
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2559 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว, ณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล, กณพ  กิ้มเฉี้ยง, วิทยา  ดีทอง และจินดา  เครือหงส์. 

(2560). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“ระบ าพัสตราบาติก” น าเสนอเนื่องใน
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ”. 26 - 27 มกราคม 2562 ณ 
สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-220. 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีด้านดุริยางคศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรี 8 เดือน 
รายวิชา ได้แก่ (1) สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์ 
  (2) ทักษะเพลงไทย 2 
  (3) ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  (4) การสอนดนตรีและขับร้องส าหรับเด็ก 
  (5) การวิจัยดุริยางคศิลป์ 
  (6) ศิลปนิพนธ์ 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
(1) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  (2) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
       วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                
2. ชื่อ-สกุล   นายวิทยา ดีทอง                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                  
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 2532 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 
 

จิตวิทยาและการแนะแนว 2526 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย 
วิทยา ดีทอง. (2559). “ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาความเป็นครูของนักศึกษาปริญญาตรีจากการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน”. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 
 6.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน 
 6.3 ผลงานบริการรับใช้สังคม 

เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ (วัดแจ้ง) จ.นครศรีธรรมราช 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2527 - ปัจจุบัน สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547-ปัจจุบัน(2562) รายวิชาสาขาวิชาการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 14 ปี ได้แก่ 

1) จิตวิทยาการศึกษา  
2) จิตวิทยาส าหรับครู 
3) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนปกติ 
4) ความเป็นครูวิชาชีพ 
5) การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/การวิจัยทางการศึกษา 
6) การศึกษาพิเศษ 
7) ประสบการณ์วิชาชีพคร 
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8) คณะท างานในการปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบในสถานศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตร ชั้นปีที่ 5 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานศิลปนิพนธ์ (วิจัย) ตามหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งปีการศึกษา      

2550- 2561 ของนักศึกษา รวมจ านวน 12 เรื่อง 
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการสอบงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2550-2561  
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                
2. ชื่อ-สกุล   นางจินดา  เครือหงส์         
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
4. สังกัด    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                        
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การวัดผลการศึกษา 2544 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา 2528 
 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว, ณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล, กณพ  กิ้มเฉี้ยง, วิทยา  ดีทอง และจินดา  เครื อหงส์. 

(2560). ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“ระบ าพัสตราบาติก” น าเสนอเนื่องใน
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ”. 26 - 27 มกราคม 2562 ณ 
สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หนา้ 1-220. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน 
  สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-ปัจจุบัน (2562) รายวิชา
สาขาวิชาการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 14 ปี ได้แก่ 

1) การวัดและประเมินผลการศึกษา  
2) ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานศิลปนิพนธ์ (วิจัย) ตามหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งปีการศึกษา      

2550- 2561 ของนักศึกษา  
เป็นกรรมการสอบงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2561  
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ภาคผนวก ข 

    1) ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ที1่62/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรสี่ป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..) 

2) ค าสั่ง ที่ 54/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการยกรางหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (4 ป  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

3) ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ที่ 163/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรสี่ป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..) ในกลุ่ม
วิชาชีพครูและกลุ่มศึกษาทั่วไป 

4) ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ที่ 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..) ในกลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และดนตรี 
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2. คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ 

 (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น รองประธานกรรมการ 

 (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
3. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ กรรมการ 

 (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
4. นายอ านวย นวลอนงค์ กรรมการ 

 (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค กรรมการ 

 (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา กรรมการ 

 (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร กรรมการ 

 (ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
8. นายสุรัตน์ จงดา กรรมการ 

(ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
9. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง กรรมการ 

(ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
10. นายสมภพ เขียวมณี กรรมการ 

 (ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังค์รักษ์สัตว์  กรรมการ 

 (คณบดีคณะศิลปศึกษา)  
12. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ กรรมการ 

 (คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์)  
13. นายเด่น หวานจริง กรรมการ 

 (คณบดีคณะศิลปวิจิตร) กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กรรมการ 
20. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา กรรมการ 
21. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กรรมการ 
22. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการ 
24. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง กรรมการ 
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25.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป กรรมการ 
27.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี       กรรมการ 
28.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างนครศรีธรรมราช      กรรมการ 

 29.  ผู้อ านวยการกองกลาง        กรรมการ 
 30.  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน       กรรมการ 
 31.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       กรรมการ 
 32.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 33.  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ 
 24.  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 

35.  นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน            กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ 
 

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
2. เสนอแนวทางในการออกประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

หลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
4. อ านวยการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพการประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร 
 

๓. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษา(วิชาชีพครู) 
1. นางกัลยาณี ยังสังข์ ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจาย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา บัวมาศ กรรมการ 
4. นางรัชดา ขำครุธ กรรมการ 
5. นายรวิศ ทะแสนเทพ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินท์พร ฟันเพ่ืองฟู กรรมการ 
7. นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย กรรมการ 
8. นายวิษณุ ศรีจค์านง กรรมกา ร 
9. นายอิศรา ภักดี กรรมการ 
10. นางธีรารัตน์ลีลา เลิศสุระกุล กรรมการ 
11. นายวิทยา ดีทอง กรรมการ 
12. นายธนพจน์ โพสมัคร กรรมการ 
13. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊ กรรมการ 
14. นางสาววรัญญา เป้งทอง กรรมการ 
15. นางสาวปัญจพร อะโนดาษ กรรมการ 
16. นางสาวพิชญา ดำนิล กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 

 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษา (วิชาชีพครู) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(มคอ.1) โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนด
ไว้ในแบบ มคอ 2 (รายละเอียดของหลักสูตร).ศึกษาข้อมูล จัดทำก าหนดคุณลักษณะเด่น หรือลักษณะพิเศษ 
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑ บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และ        
นำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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๔. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาลักษณ์  ใจเที่ยง ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง กรรมการ 
3. นายไชโย นิธิอุบัติ กรรมการ 
4. นางสวรส ศุกลกาญจน์ กรรมการ 
5. นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร กรรมการ 
6. นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ กรรมการ 
7. นางสาวกนกกาญจณ์  น้อยพ่วง กรรมการ 
8. นางสาวธนพัต ธรรมเจริญพงศ์ กรรมการ 
9. นายสาทิด แทนบุญ กรรมการ 
10. นางสาวศุทธิมาส  คำดี กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ กรรมการ 
12. นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง กรรมการ 
13. นางพิมลภรณ์ รอดแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

ด า เนิ นการพัฒ นาหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ 
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(มคอ.1) โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรางน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
มคอ2 .(รายละ เอี ย ดของหลั กสู ต ร )ศึ กษ าข้ อมู ล  จั ดท ำก าหนด คุณ ลั กษ ณ ะเด่ น ห รือ  ลั กษ ณ ะพิ เศษ 
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑ บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และนำ
ผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร กรรมการ 
4. นางอินทิรา พงษ์นาค กรรมการ 
5. นายกิตติยา ทาธิสา กรรมการ 
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6. นางสาวพนิดา บุญทองขาว กรรมการ 
7. นายอโนทัย ส้มอ ู่ กรรมการ 
8. นายสุพัฒน์  นาคเสน กรรมการ 
9. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์ กรรมการ 
10. นายจารุชา จันทสิโร กรรมการ 
11. นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ กรรมการ 
12. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์ กรรมการ 
13. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ กรรมการ 
14. นางสาวธภร ยิ้มโสภา กรรมการ 
15. ว่าที่ร้อยตรีปิยชาติ แก้วมณ ี กรรมการ 
16. ว่าที่ร้อยตรีธนกรสุวรรณอำภา กรรมการ 
17. นางอังศุมาลิน  ทาธิสา กรรมการ 
18. นางสาวฐรดา ประเสริฐ กรรมการ 
19. นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์ กรรมการ 
20. นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ กรรมการ 
21. นางศิราภรณ์ลินดาพรประเสริฐ กรรมการ 
22. นายชัยณรงค์ ต้นสุข กรรมการ 
23. นางสาวนพรัตน์ บัวพัฒน์ กรรมการ 
24. ผู้ช่วยศาตราจารย์บวรนรรฏ อัญญะโพธิ์ กรรมการ 
25. นายบัณฑิต เข็มทอง กรรมการ 
26. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี กรรมการ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(มคอ.1) โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
มคอ2.(รายละเอียดของหลักสูตร)ศึกษาข้อมูล จัดทำก าหนด
คุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติวิเคราะห์  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิต 
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 

6. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
1. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายจิรพจน์จึงบรรเจิดศักดิ์ กรรมการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา กรรมการ 
4. นายบำรุ ุง พาทยกุล กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ กรรมการ 

6. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต กรรมการ 
7. นายธีรวัฒน์ หมืน่ทา กรรมการ 
8. นางปทุมทิพย์ กาวิล กรรมการ 
9. นางจันทร์พลอย เดชภิมล กรรมการ 
10. นายชนะชัย กอผจญ กรรมการ 
11. นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว กรรมการ 
12. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น กรรมการ 
13. นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร กรรมการ 
14. นายอัศวิน โลหะการก กรรมการ 
15. นางธนันญภา บุญมาเสมอ กรรมการ 
16. นายดวงจันทร์ บุญล ู้ กรรมการ 
17. นายชยพล เพียรชนะ กรรมการ 
18. นายวรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์ กรรมการ 
19. นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์ กรรมการ 
20. นายญาณเวทย์ เหมือนพร้อม กรรมการ 
21. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว กรรมการ 
22. นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ กรรมการ 
23. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น กรรมการ 
24. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัว กรรมการ 
25. นายบัณฑิต ศรีบัว กรรมการ 
26. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาด กรรมการ 
27. นายสมประสงค์ สุขมา กรรมการ 
28. นายจีรวัฒน์ แสงอนันต์ กรรมการ 
29. นางสาวธนกร วิริยาลัย กรรมการ 
30. นายศิริพงศ์ สมบูรณ์ กรรมการ 
31. สิบเอกสัญญา จำปา กรรมการ 
32. นางพีรานุช รุ่งศรี กรรมการ 
33. นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น กรรมการ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร เอมโอด กรรมการ 
35. นายธนกฤต เจริญชีพ กรรมการ 
36. นายชนิตรนันท์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
37. นายโยธิน พลเขต กรรมการ 
38. นายอนุสรณ์ วรรณะ กรรมการ 
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39. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒไิชย กรรมการ 
40. นายดุษฎี มีป้อม กรรมการ 
41. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม กรรมการ 
42. นายอานนท์ ไกรแก้ว กรรมการ 
43. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ กรรมการ 
44. นายสมภพ เขียวมณี กรรมการและเลขานุการ 

7 

หน้าที่ 

 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาดนตรีศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์1) (มคอโดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ี.ก าหนดไว้ในแบบ 
มคอ2(รายละเอียดของหลักสูตร)ศึกษาข้อมูล จัดทำก าหนด
คุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติวิเคราะห์ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิต 
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

7. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา  
1. นายจรัญ  หนองบัว ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญใจ พิมพิมล กรรมการ 
3. นางอารีย์สีลาพันธ์ กรรมการ 
4. นายแผน เอกจิตร กรรมการ 
5. นายศุภชัย ระเห ็ดาญ กรรมการ 
6. นายสุกิจ ชูศรี กรรมการ 
7. นางสาวกันฐิมา แสงอรุณ กรรมการ 
8. นายศรัณย์ โรจนพนัส กรรมการ 
9. นางสาวเกษกานต์  ชูประดิษฐ์ กรรมการ 
10. นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์ กรรมการ 
11. นางสาวสุธินี ข ารักษ์ กรรมการ 
12. นายเอกชัย  ปราบปัญจะ กรรมการ 
13. นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย กรรมการ 
14. นายโดม คล้ายสังข์ กรรมการ 
15. นายปภณ กมลวุฒิพงศ์ กรรมการ 
16. นางสาวฟารีดา หีมอะด ู้ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(มคอ1)โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ 
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ในแบบ มคอ2. (รายละเอียดของหลักสูตร) ศึกษาข้อมูล จัดทำก าหนด
คุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ 
ให้บัณฑิตบรรลุผลการเรี ตามที่ก าหนดและน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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ค าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ที่    54 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.25... สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
----------------------------------- 

               ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ให้เป็นหลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา      
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และน าผลที่ได้เข้าร่วมปรับปรุงพัฒนากับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 
 
๑. คณะอ านวยการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการติดต่อประสานงาน การใช้วัสดุ 
สื่อเทคโนโลยี การสนับสนุนข้อมูลต่างๆเพ่ือการท างาน ประกอบด้วย 

๑. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล (ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
๒. นางพิกุล  อนันตนานนท์ (รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหาร) 
๓. นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์  (รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายวิชาการ)                
๔. นายธานินทร์  โสภิกุล (รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
๕. นางปัทมา  สกุลณี  (รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 
๖. นายวิทยา  ดีทอง  (ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ฝ่ายอุดมศึกษา)  
๗. นางพรปวีณ์  ขุทะกะพันธ์ (หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา)    
๘. นางปิ่นประภา ข าแก้ว (หัวหน้างานทะเบียนหลักสูตรปริญญาตรี)   
๙. นางสุจิตรา  มินา (หัวหน้างานแผนงบประมาณ)               

  2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาการศึกษา(วิชาชีพครู) 
       มีหน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มวิชาชีพครูให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และมาตรฐานคุรุสภา สาขาศึกษาศาสตร์ 
       1. นายวิทยา  ดีทอง                        ประธานกรรมการ 
       2. นางจินดา  เครือหงส์                       กรรมการ 
       3. นางสาวปาริชาติ  แซ่เบ๊                  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
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     มีหน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
          1. นางสุภา  รักหมอ                    ประธานกรรมการ 
          2. นายธานินทร์  โสภิกุล                 กรรมการ 
          3. นายณัฐวัตร  อินทรภักดี            กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
     มีหน้าที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มวิชาวิชาชีพทางด้านดนตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี และตามแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
          1. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแก้ว        ประธานกรรมการ 
          2. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล                        กรรมการ 
          3. นายชยพร  ไชยสิทธิ์                        กรรมการ 
          4. นายณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล                กรรมการ 
          5.  นายจักรพล  จบสัญจร                    กรรมการ 
          6. นายอานนท์  ไกรแก้ว                       กรรมการ 
          7. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง                        กรรมการ 
          8. นายสุมล  ศักดิ์แก้ว                          กรรมการ 
          9. ว่าทีร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง           กรรมการ 
        10. นายกณพ  กิ้มเฉี้ยง                           กรรมการ 
        11. นางสาวนันทิกานต์  แสงค า                 กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่    13    มีนาคม 2562 

(นายศิวพงศ์  กั้งสกุล) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ค   

ตารางการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  
(หลักสตูรปรับปรุง 2562)
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ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รายการปรับปรุง หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

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

1.  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

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

2.  มาตรฐานหลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

3.  วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานด้านดุริยางคศิลป์ 
2)  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3)  เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านดุริยางคศิลป์  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านดุริยางคศิลป์ 
4)  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพร้อมใน
การร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 
5)  สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพครู 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี สามารถคิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์งานศิลป์  
2) เป็นครูดนตรีที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศ
ในศาสตร์ด้านดนตรี 
3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความ
พร้อมในการร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้
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รายการปรับปรุง หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

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

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 
4.  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     32  หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                       24  หน่วยกิต 
      1.1.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
      1.1.2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
             และเทคโนโลยี                             6  หน่วยกิต 
      1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา                             6  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                            8  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  126  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                      48  หน่วยกิต 

 2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         42  หน่วยกิต 
 2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มวิชาเอก                                      78  หน่วยกิต 
           2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                           68  หน่วยกิต 
 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                  6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    139    หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      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      
                  1) เอกบังคับ                           40     หน่วยกิต 
         2) เอกเลือก          ไม่น้อยกว่า         20     หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

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

 2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า              4  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                         6  หน่วยกิต 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น

ปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสู่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีค วามเสียสละ 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ 
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
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สังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 
2) ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่ง

ความรู้อื่น    
 
 
 
 
 
 
 

ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
( Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่ วมกัน
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่น
รู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ   การเปลี่ยนแปลงในโลก
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ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต 
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ได้ อย่ างสร้ างส รรค์  โดยค านึ งถึ งความรู้  ห ลั กการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มี
วุฒิภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้
การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
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หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรร
วิชาชีพครู   
      2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผู้ เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ 
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
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2. ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซ้ึง  และเป็น
ระบบ    
       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้   ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       3) สามารถน าความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
       4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศึกษาที่จะสอนอย่างลึกซ้ึง ตระหนักถึงควาส าคัญของ
งานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 
 
 
 
 

คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
( Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
      2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์
ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  โดยค านึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และผลกระทบจากการตัดสินใจ  
      3)  เป็นผู้น าทางปัญญาที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์  การ
พั ฒ น า  สื บ ท อดองค์ ค วาม รู้   ก ารส ร้ า งส รรค์ น วัต กรรม โดย ใช้

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่น
รู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
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กระบวนการวิจัยเป็นฐานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม                          
 
 
 
 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้ อ่ืน ของผู้เรียนในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีมุมมอง
เชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
       2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มของ
ผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์
       3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มี

วุฒิภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความ
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       1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
       2)  มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
       3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การ
เขียนและน าเสนอของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  
รูป แบ บ กึ่ งท างก าร  (Non-formal)  แล ะรู ป แบ บ ไม่ เป็ น ท างการ  
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
       2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง

รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 

ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้
การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
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รายการปรับปรุง หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

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

มีนวัตกรรม 
       3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ 
 

 

ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร
จัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้  ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานใน
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รายการปรับปรุง หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

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

สถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการ
การท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
หมายเหต ุ

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
รายวิชาบังคับ     300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์  
 2 (1-2-3)  
  (Historical Background to the Development of 
Bunditpatnasilpa Institute) 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียน
พรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปิน
แห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินที่มี
คุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 
 

 
 
รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
300 -11001   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6) 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
                                      3 (3-0-6) 

    (Information Technology for Life Long     

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

         (Information for Lifelong Learning) 
                  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสืบค้น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการปรับแต่งและการ
น าเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

    Learning) 
              สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด   
การพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่  21 แหล่ง
ให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการ
เลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึนตามมติ
ที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
 

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

แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
มนุษย์  องค์ประกอบและปัจจัย พ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์        
การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิธีการพัฒนา
ตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การคิดแบบองค์รวมเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต การแก้ปัญหาตามบริบทและการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

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

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรม
มนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การบริหารความขัดแย้ งและการจัดการความเครียด         
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหา

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
300 -11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 
              (Citizenship and Social Responsibility) 
              ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง 
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงที่ เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                         3 (3-0-6) 
                (Citizenship Based on Sufficiency Economy      
                 Philosophy) 
                ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาท
หน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็น
ไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
 

เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
 
 
 

300 -11004    นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต         3 (2-2-5) 
(Recreation for Quality of Life) 

                    ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและคุณค่าของกิจกรรม
นันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข               3 (3-0-6) 
     (Recreation for Happiness) 
     ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและคุณค่าของ

กิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์ ของกิจกรรม
นันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะตามหลัก
โภชนาการ     การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  กลุ่มวิชาภาษา 
300 -13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3 (3-0-6)   
                    (Thai Language for Communication) 

ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรู้
เบื้องต้นเรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสารในการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

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

      (Thai Language for Communication) 
  ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้
ภาษา การฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 

 
 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 
 

300 -13002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3 (3-0-6) 
   (English for Communication) 
    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

 

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

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ 
วลี โครงสร้างประโยค ส านวนภาษาอังกฤษที่ เหมาะสม การใช้
ภ าษาอั งกฤษด้ านศิ ลปะและวัฒ นธรรม  เพ่ื อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3 (2-2-5) 
(Academic English) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ 

วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการ

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

น าเสนอในเชิงวิชาการ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
300 -12002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3 (3-0-6) 
                    (Science and Technology) 
ความส าคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการและแนวโน้มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  การประยุกต์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการ 
ด าเนินชีวิต 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รายวิชาบังคับ 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล 
                             3 (2-2-5) 

      (Science and Environment in Digital Age) 
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม 

ความสัม พันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมใน โลกยุคดิ จิทั ล 
ผลกระทบที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ 
พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
มนุษย์ในยุคดิจิทัล 

 
 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 
 
 
 

300 -12001  คณิตศาสตร์และสถิติ              3 (3-0-6) 
                     (Mathematics and Statistics)        
                      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเซต สับเซต การด าเนินการ
ของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย ล าดับ
และอนุกรม การหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม 
ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูล 
 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์        3 (2-2-5) 
(Mathematical Thinking) 

               ความส าคัญของคณิ ตศาสตร์และความรู้ เบื้ องต้น      
ทางสถิ ติ ที่ มี ต่ อการพัฒ นาการคิ ดของมนุ ษย์  รูปแบบของ
กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิง
เหตุผล  การจัดการข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนา

1. ปรับชื่อรายวิชา 
2. ปรับรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ตนเอง 
 กลุ่มวิชาเลือก 
300 -14001  โลกและวัฒนธรรม           2 (2-0-4) 

(World and Culture)   
ความเป็นมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่ อ
มนุษย์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม        
ความหลากหลาย ของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก         
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอด อารยธรรมของดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์  

 

              ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่รว่มจัดท าหลักสูตร 
 
 
 

300 -14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย        2 (2-0-4) 
  (Understanding  Thai  Society) 
โครงสร้างทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี  วิถีประชาและ
ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพปัญหาสังคมที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ การปกครองของไทย 

 
 

ปรับออก 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

300 -14003  พหุวัฒนธรรม               2 (2-0-4) 
   (Multiculturalism) 

 
ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์  
การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิต 

 ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                  2 (2-0-4)   
                     (Society  and  Environment )  

ความส าคัญและความสัม พันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพ
ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความรับผิดชอบของสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14005  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   2 (2-0-4) 
          Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและ
ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง 
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
300 -14006 การเมืองและการปกครองไทย          2 (2-0-4)                                                                         
   (Thai Politics and Government)     

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ
องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง  สภาพ
ปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองการปกครองของไทย 

 
 
 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

      (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
     ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การน า
เหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และ  
เจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนา

 
รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ 

300 -14007 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน            2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

 

300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ    2 (2-0-4) 
 (Law in Everyday life and career) 

                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
 
 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

300 -14008      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา       2 (2-0-4) 
(Intellectual Property Law) 
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ     
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การคุ้มครองสิทธิ์ 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14009 การคิดและการตัดสินใจ               2 (2-0-4) 
(Thinking and Decision Making) 

 
ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ประเภท
ของการคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วม  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  การคิด
แบบองค์รวม การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ  

 ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14010   การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 
     (Conflict and Stress Management) 
              ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของความขัดแย้ง 
สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ง กระบวนการในการ
จัดการความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแย้งและความเครียดที่
มีต่อสภาพจิตใจและสังคม เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและการ
จัดการความเครียด  

 
 

ปรับออก 
 
 
 
 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน            2 (2-0-4)
  (Information for Youth) 

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเยาวชน  การน า
ทรัพยากรสารสนเทศไปส่งเสริมการอ่านของเยาวชน แหล่งให้บริการ
สารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการ
น าไปใช้ 

ปรับออก 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

300 –14012     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต          2 (2-0-4) 
                    (Science for Quality of Life) 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ  อาหารและ
โภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่ ส่ งผลกระทบต่อชีวิต  การประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14013 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                   2 (2-0-4) 
(Life and Environment) 
ความส าคัญ และความสั ม พั น ธ์ ของชี วิ ต กั บ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ะบ บ นิ เว ศ  ค ว าม ห ล าก ห ล าย ท า งชี ว ภ าพ   
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษ  แนวทางป้องกันและแก้ไข ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14014  ชีวิตกับสุขภาพ                        2 (2-0-4) 
(Life and Health) 
ระบบและกระบวนการของชี วิต   ปั จจั ยที่ มี

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องส าอาง 
โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกก าลังกาย 
การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิต 

 
 

 

300 –14015  การคิดเชิงคณิตศาสตร์                2 (2-0-4) 
(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาการ

คิดของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิง
เหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาตนเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในชีวิตประจ าวัน   

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม่        2 (2-0-4) 
(Asia in the Modern World) 
ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทาง 

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และ
ญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก แนวโน้มของ
เอเชียในโลกยุคใหม่ 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
 
 

 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล           2 (2-0-4) 
      (Entrepreneurship in Digital Age) 
      แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท า

ธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา การบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร 
การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3) 
   (Sports for Health) 
 ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ       
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ชนิดของกีฬา ทักษะการเล่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง       
1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้  ปิ งปอง แบดมินตัน ฟุตบอล 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
 
 

300 –14016  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย              2 (2-0-4) 
(Thai Contemporary Literature) 
ความหมาย  ขอบ เขต  และวิ วัฒ น าการของ

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 
เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ถ้อยค า ส านวน เนื้อหา ศิลปะการใช้ภาษา ความคิด  
ความเชื่อ สภาพสังคมและเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
                (Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม
ไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิง
วิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และ
เอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 

300 –14017  วรรณคดีไทยศึกษา                     2 (2-0-4) 
(Thai Literature Study) 
ความหมาย องค์ประกอบ และความเป็นมาของ

วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  คุณค่าของวรรณคดี
ไทยที่ส าคัญด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา         2 (2-0-4) 
      (Thai Literature Study) 

                ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติ
วรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง 
ลิลิตพระลอ และพระอภัยมณีค ากลอน ในด้านความงาม ความคิด 
และความรู้ 

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 

300 –14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             2 (2-0-4) 
(English for Job Application) 
ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัคร

300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ 
                              2 (2-0-4) 

      (English for Career Preparation) 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

งาน  ข้อมูลประวัติส่วนตัว หนังสือรับรองการท างาน การอ่านและ
สรุปใจความส าคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร การ
เขียนจดหมายสมัครงาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 

                 ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ 
การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียน
ข้อมูลส่วนบุคคลและการแนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การสัมภาษณ์งาน 

3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 

300 –14019  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ     2 (2-0-4) 
                   (English Reading Comprehension)    
                   เทคนิคการอ่าน กลวิธีการเดาศัพท์ การเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านค าศัพท์และโครงสร้างประโยค การอ่านเพ่ือความเข้าใจ
จากงานเขียนและสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 
 

ปรับออก 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

300 –14020      ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                      2 (2-0-4)               
                    (English for Tourism) 

ศัพท์ ส านวน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ ยว ข้อมูลการท่องเที่ ยวด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอร์มและการสนทนาใน

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

บริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 
 
 

300 –14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง             2 (1-2-3) 
 (Learning English through Songs) 
ศัพท์ ส านวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

300 –14022  ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม   2 (2-0-4)     
                  (English in Arts and Culture) 

ศัพท์ ส านวน ภาษาอังกฤษจากการอ่านงานเขียน 
สื่อสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาต่างๆ การน าเสนอ
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

300 –14023     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                2 (2-0-4) 
                     (Chinese Language for Communication) 

ความรู้พื้นฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค 
และส านวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการ

300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     2 (2-0-4) 
      (Chinese Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและ
ส านวน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

สื่อสาร 
 
 
 
 

และประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

300 –14024 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร            2 (2-0-4) 
                    (Japanese Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐาน ก                      ความรู้พ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค และ
ส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
สื่อสาร 

300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   2 (2-0-4)        
      (Japanese Language for Communication)
ความรู้พื้นฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวนการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร
และประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         2 (2-0-4) 
     (Korean Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและ
ส านวนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือ     
การสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 

300 –14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน           2 (2-0-4) 
  (ASEAN Languages in Daily Life) 

300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร              2 (2-0-4) 
      (ASEAN Languages for Communication) 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

     ความรู้พ้ืนฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท์ 
วลี ประโยค และส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสื่อสารของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา จาก
ภาษาของประเทศบรู ไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม หรือสหภาพพม่า (ยกเว้นภาษาไทย) 

 

การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ
การฟังการพูดการอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
ยกเว้นภาษาไทย 
 
 
 

รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 

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

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงาน
ส านักงาน ความรู้พ้ืนฐานขั้นตอนการออกแบบ สื่อดิจิทัล การเลือกใช้
เครื่องมือเพื่อการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทาง
ในการเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วมจัดท า
หลักสูตร 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 กลุ่มวิชาชีพครู 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ             3 (3-0-6)  
               (Professional Teacher)  
 ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ และ
ภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพ
ครู มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและ ความซื่อสัตยสุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูการปฏิบัติตน ตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การเปนแบบอยางที่ดี การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม 
การสร้างปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมิตร การจัดการความรูเพ่ือใหทันต
อการเปลี่ยนแปลง การสรางจิตส านึกและการปลูกฝงจิตวิญญาณความ
เปนครู การแสวงหาและเลือกใชข้อมูลข่าวสารเพ่ือสรางความกาวหน
าและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

 
300-21001 ความเป็นครู                           3 (3-0-6) 
              (Teachers’ Professional Development) 

 พัฒนาการของวิชาชีพครู  หลักปรัชญาและปรัชญา
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่
ส าคัญของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและ
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่ านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น าทางการศึกษา การ
เสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทและ
หน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของ
ครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา
ดูงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
 
 
 

 
1.ปรับชื่อวิชา 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์



  168 

 

 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562 และวันที่ 
20 เมษายน  2562 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร                          3 (2-2-5) 
               (Curriculum Development) 
 ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กลวิธีการจัด
การศึกษา การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความส าคัญ หลักการ ทฤษฎี และ
รูปแบบของหลักสูตร วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การฝึกปฏิบัติการท าและพัฒนาหลักสูตร 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                        3 (2-2-5) 
      (Curriculum Development)  
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี  องค์ประกอบ และการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตร
สถานศึกษาที่ดี  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบเนื้อหา
สาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของณะ
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
กลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 62 และวันที่ 20 
เม.ย.62 

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                        3 (2-2-5)  
               (Language and Culture)  
 ความส าคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม ใน
การประกอบวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในสังคมพหุ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อความหมาย อย่างถูกต้องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3 (2-2-5) 
     (Communicative Languages for teachers) 
 วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วย
ถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด 
การควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
4.ปรับตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่ม
วิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 20 
เม.ย. 2562 
 
 

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา                      3 (3-0-6)  
               (Educational Psychology)  
แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย ธรรมชาติ ของผูเรียน ความแตกต
างระหวางบุคคล ปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพัฒนาการและการเรียนรูของ
บุคคลวัยตางๆ ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู การจูงใจผูเรียน 
และการใชจิตวิทยา เพ่ือสงเสริมผูเรียนดานเชาวนปัญญาและความถนัด 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู              3 (2-2-5) 
                   (Psychology for Teachers) 

 แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้
เบื้องต้น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาที่
มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การศึกษาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การ
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเครือข่าย

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา การแก้ปัญหาผู้เรียน และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่  มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มี.ค. 2562 
 

300-21005 การแนะแนวและใหค าปรึกษา 
               เพื่อพัฒนาผูเรียน                       2 (1-2-3)  
              (Guidance and Counseling for Student       

ปรับออก 
น ารายวิชานี้ ไปรวมกับ
รายวิชาจิตวิทยาส าหรับ
คร ู
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

              Development)  
 ความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา วิวัฒนาการของ
การแนะแนวทั้งในและตางประเทศ หลักการแนะแนว บริการที่ส าคัญ
ของการแนะแนว ทฤษฎีการใหค าปรึกษา หลักการและเทคนิคการให
ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการน าหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะ
แนว และการใหค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพของผู
เรียน 
 
300-21006 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)          
               (Learning and Classroom Management)  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอด
คลองกับธรรมชาติของผูเรียน หลักการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจัก
คิดวิเคราะหคิดสรางสรรคและคิดแกปญหา การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การบริหารจัดการ ในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนยการ
เรียนในสถานศึกษา การน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง แนวปฏิบัติใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนและการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
ในสถานการณจ าลอง 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
                   (Methodology of Learning) 
 หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้นเรียน และฝึก
ทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการ
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มี.ค. 2562 และวันที่ 20 
เม.ย. 2562 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู            3 (2-2-5)  
               (Research for Learning Development)  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การก าหนดหัวขอการวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการส าหรับรวบรวมขอมูล การออกแบบการวิจัย การ
เลือกตัวอยางหรือผูเขารวมวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชรวบ
รวมขอมูล วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะหและการแปลความหมายข

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  
การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย 

1.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การ
แกปญหาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สังเกตสภาพ
ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 

ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มี.ค. 2562 และวันที่ 20 
เม.ย. 2562 
 
 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา                                3 (2-2-5)  
      (Educational Innovation and  

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

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

               Information Technology)  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การประยุกตใช และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร กฎหมายและ จริยธรรมที่เกี่ยวข
องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
 

              Communication in Education) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา การออกแบบ การผลิต การ
น าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมี
จริยธรรม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และรู้กฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือ
วิ ชาชี พครู บั งคั บตามที่ 
มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ส า ข า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ. 2562 
ก าหนดไว้และให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 3 (2-2-5)       
               (Learning Assessment and Evaluation)  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรูด
านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การประเมินผลแบบอิงกลุมและ
อิงเกณฑ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินการปฏิบัติ และการประเมินจากแฟมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู การรายงานผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู ฝ

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3 (2-2-5) 
                  (Learning Measurement and Evaluation) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ
จิตพิสัย การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตาม
สภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติและการประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การ

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือน าผลไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรียนในสถานศึกษา 

ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มี.ค. 2562 และและวันที่ 
20 เม.ษ. 2562 

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา              2 (2-0-4)  
               (Quality Assurance in Education)  
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ คุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปจจัย มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก จัดกิจกรรมประเมิน

300-21009 การบริหารและการประกัน 
                    คุณภาพการศึกษา             2 (2-0-4) 
                   (Quality Assurance) 

 แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา หลักการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะขอ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรวันที่ 20 
เมษายน. 2562 

300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู                    2 (1-2-3)  
               (Professional Experiences)  

 
ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 การบูรณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา สังเกต การ
จัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียน
รู ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณ
จ าลอง และสถานการณจริง ฝกการออกแบบทดสอบ การตรวจขอสอบ 
การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ การมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ 
 
300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา1  
6(0-36-0)                          
         (Teacher Professional Practice in School 1)  
 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ ความรู
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของอาจารย นิเทศก การ
จัดท าแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน 
การจัดท าบันทึกผล การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกปญหาผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณีการ
ปฏิบัติงาน ครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทาง 
การศึกษา 

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

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิ เคราะห์ ชั้ น เรียนใน
สถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา2   6(0-36-0)                  
               (Teacher Professional Practice in School 2)  
 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของอาจารยนิเทศก การ
จัดท าแผนการเรียนรูการจัดกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทาง 
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน การปฏิบัติงานครู 
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 
 
 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2  6(0-36-0)                          
                (Internship 2) 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท า
แผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่  มคอ.1 สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
แ ล ะ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 

กลุมวิชาชีพครูเลือก 
300-21014 การจัดการความรู                     2 (2-0-4)  
      (Knowledge Management)  

ปรับออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 



  180 

 

 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญของการจัดการความรู การ
เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัย
ฐานความรูและภูมิปญญา การจัดระบบความรู การบริหารจัดการความ
รู การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู และการสร้างเครือขายการ
เรียนรูเพ่ือใหสามารถน าไปประยุกตใชในการด ารงชีวิต 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21015 การศึกษาพิเศษ                        2 (2-0-4)  
               (Special Education)  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่ เกี่ยวของกับ 
การศึกษาพิเศษ ความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรอง 
วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรม ผูเรียนที่เป็นเด็ก
พิเศษ การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 

ปรับออก 

เ พ่ื อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ม า ต ร ฐ าน โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตรตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                          2 (2-0-4)  
      (Lifelong Education)  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่ เกี่ยวของกับ 
การศึกษาตลอดชีวิต ความส าคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา รูปแบบ และ
กิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ปรับออก 

เ พ่ื อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ม า ต ร ฐ าน โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตรตามที่  มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

การเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย วิ
เคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2 (1-2-3)  
               (Creative Thinking Development)  
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความคิด สรางสรรค ความ
สัมพันธระหวางความคิดสร้างสรรคกับสมรรถภาพของสมอง การศึกษา
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค ฝกทักษะการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 2 (1-2-3)       
               (Research for Individual Learner    
               Development)  
 แนวคิด ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู เรียนเปน 
รายบุคคล วิธีการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชกระบวนการวิจัยเป
นฐาน วิเคราะหปญหา แนวโนมการพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ 
 ทางการศึกษา                                 2 (1-2-3)  
               (Achievement Test Construction)  

ปรับออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 ความส าคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จุด
ประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหหลักสูตร การสรางและหา 
คุณภาพของแบบทดสอบ การฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21020 การบริหารการศึกษา                 2 (2-0-4)  
               (Educational Administration)  
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา การคิดอย
างเปนระบบ การท างานเปนทีม การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป 
               และดนตรี                               2 (2-0-4)  
               (English for Drama and Music Teachers)  
 ค าศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารดานนาฏ
ศิลป และดนตรี  ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลปและดนตรี การสื่อสาร และการเรียน 
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง การน าภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรี
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21022 สื่อการสอน                            2 (1-2-3)  
               (Instructional Media)  
 ความส าคัญ ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน บทบาทและ
ความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน การใชและเก็บรักษาสื่อการสอนแตละ
ประเภท ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนข้ันพื้นฐาน  
วิเคราะหแนวโนมของการผลิต การใชและการพัฒนาสื่อการสอนใน
อนาคต 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21023 ปรัชญาการศึกษา                      2 (2-0-4)  
      (Philosophy of Education)  
 ความหมายและสาขาของปรัชญา ความคิดของบุคคลส าคัญ 
ในระบบปรัชญา คุณคาของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
รูปแบบตางๆ ปรัชญาการศึกษาไทย นักการศึกษาคนส าคัญของไทย
และตางประเทศ การน าปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัด
การศึกษา 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว          2 (2-0-4)  
      (Personality and Adjustment)  
 ความส าคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

ปรับออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

การจ าแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ที่เป
นปญหา การวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพที่ เหมาะสม การ
ปรับปรุงและเสริมสรางบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย วิธีการ 
ปรับตัวแบบตางๆ พฤติกรรมที่ เปนปญหา การปองกันและแกไข
พฤติกรรม ที่เปนปญหา 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                           2 (2-0-4)  
      (Developmental Psychology)  
 ความหมาย และความส าคัญของพัฒนาการมนุษย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา 
การสงเสริมพัฒนาการของบุคคลในแตละชวงวัย 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน            2 (2-0-4)  
               (Skills and Techniques of Teaching)  
 ความหมาย ขอบขาย และความส าคัญของทักษะและ เทคนิค
การสอน ทักษะการสอนที่จ าเปนส าหรับครู การออกแบบ การสอนโดย
ใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การ
สอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมุติ 
เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด 
ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21027 สถิติทางการศึกษา                     2 (2-0-4)  
   (Educational Statistics) การแจกแจงความถี่ รอยละ การวัดแนวโน
มเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การจัดต าแหนงและการเปรียบเทียบ 
การแจกแจงปกติ การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชz-test, t-test, F-test และการวัดความสัมพันธของขอมูล
ด้วยสหสัมพันธอยางงาย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการค านวณคาสถิติ
ทางการศึกษา 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  186 

 

 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

303-22001  สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์                    2(2-0-
4) 
(Aesthetics of Music)  
           ความหมาย หลักการ ปรัชญ า แนวคิ ดและทฤษฎี           
ทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  องค์ประกอบของความงาม  
ความไพ เราะ การสื่ อความหมาย  การถ่ ายทอดความรู้ สึ ก 
ความส าคัญของดนตรี  ต่อมนุษย์ ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็น
คุณค่าทางศิลปะ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
น าความรู้มาพัฒนางานด้านดนตรี 

302-22001 สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา        2(2-0-4) 
(Aesthetics of Music Education) 
          ความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎี         ทาง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  องค์ประกอบของความงาม  ความ
ไพเราะ  ความส าคัญของดนตรีต่อมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์ดนตรีศึกษา 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา 
สุนทรียศาสตร์ดุริยางค -
ศิลป์  โดยปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ  และ
เชื่ อ ม โย งกั บ ส าข าวิ ช า
ดนตรีศึกษา  

303-22049 การสอนดนตรีและขับร้องส าหรับเด็ก   2(1-2-3) 
(Music and singing Instruction for Children)  
             เทคนิคการสอนดนตรีและการขับร้องในชั้น เรียน 
หลักการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี  การจัดกิจกรรม การ
สร้างสรรค์และ  การวัดประเมินผลการเรียนการสอนทางด้านดนตรี  
ที่เหมาะสม     กับเด็กในวัยต่างๆ 
303-22050 การสอนดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
(Music Teaching for Pre-school) 

302-22002  วิทยาการการสอนดนตรี          3(2-2-5) 
(Music Pedagogy) 
พัฒนาการทางดนตรีของเด็ก ประเด็นส าคัญทางจิตวิทยา  การสอน
ดนตรี ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนดนตรี กลวิธีการ
สอนดนตรี การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดนตรีและ การจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมดนตรี การเลือกใช้สื่อ  การสอนดนตรี การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนส าหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวะศึกษาและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การบริหารจัดการและควบคุมชั้น

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
การสอนดนตรีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และรายวิชาการ
สอนดนตรีและขับร้อง
ส าหรับเด็ก โดยตัด
ค าอธิบายรายวิชา         
ให้กระชับ และเพ่ิมเติม
ค าอธิบายรายวิชาให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

          ก าร พั ฒ น า เท คนิ ค และทั กษ ะการสอน ดน ตรีต าม
องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การฟัง การร้อง การเคลื่อนไหว การ
เล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ต ส าหรับเด็กระดับปฐมวัย 

เรียน การประยุกต์และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ดนตรี
ที่เหมาะผู้เรียน  การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การศึกษาผลงานวิจัย การ
สังเกตการสอนดนตรีในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีใน
สถานการณ์จ าลอง   
 
 
 

ครอบคลุมการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะศึกษา
และชั้นเรียนเด็กพิเศษและ
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน  

 302-22003  นวัตกรรมการสอนทางดนตรีศึกษา          3(2-2-5) 
(Innovation for Music Education)  
               สื่อดนตรีศึกษาประเภทต่างๆ สื่อดนตรีศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี         
การเลือกใช้สื่อตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมของท้องถิ่น  การสร้างสื่อนวัตกรรม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอน
ทางด้านดนตรีที่สร้างขึ้น   
 
 

พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับสาระตาม
สาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก าหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี  สาขา  
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 

 302-22004  การขับร้องเพลงไทยและการขับร้องประสานเสียง   พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Thai Classical Singing and Choral Class)           3(2-2-5) 
             กายวิภาคส าหรับการขับร้อง (Anatomy for Singing)   ฝึก
ปฏิบัติทักษะการอ่านโน้ต หลักการอ่านและร้องโน้ตแบบ (Moveable 
C) ความสูง – ต่ า ของเสียงร้องในแต่ละกลุ่มเสียง รูปแบบและวิธีการ
ขับร้องประสานเสียง หลักการหายใจที่ส าหรับ    การร้องเพลง ฝึกออก
เสียงจากอวัยวะต าแหน่งต่างๆ ฝึกการออกสียงสระต่างๆ(Vowel) 
หลักการวอร์มเสียง ฝึกปฏิบัติการร้องประสานเสียงบทเพลง และ
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กท่ีมีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ 
 

สอดคล้องกับสาระตาม
สาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก าหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี  สาขา  
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 

303-22003 การวิจัยดุริยางคศิลป์          2(2-0-4) 
(Music Research Methodology) 
           ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิจัยการเรียนการสอนดนตรีและการ
วิจัยทางวัฒนธรรมดนตรี  สภาพปัญหา วางแผนวิจัย ค้นคว้าข้อมูล 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลและการเขียนรายงานเค้าโครง  
ของหัวข้องานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ 
 
 
303-22010 ศิลปนิพนธ์                      4(2-4-6) 

302-22005   การวิจัยด้านดนตรีศึกษา                  3(3-3-3) 
(Music Education Research Methodology) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านการเรียนการสอน
ดนตรี  การวางแผนวิจัย เอกสารวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการจัดเก็บและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเค้าโครง  ของหัวข้องานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนดนตรี และน าเสนอเป็นรายงานการวิจัย 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์
และรายวิชาศิลปนิพนธ์ 
โดยเน้นให้นักศึกษาท าวิจัย
ด้านการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้
ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการประกอบ
วิชาชีพครูในอนาคต
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Art Thesis) 
 วิจัยดุริยางคศิลป์ด้านนวัตกรรม การเรียนการสอน หรือ
งานวิจัยเด้านศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างสรรค์  
โดยน าเสนอเป็นรายงานการวิจัย 

รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และค าอธิบาย
รายวิชา 

303-22051 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย              2(0-4-2)  
(Repair and Maintenance for Thai  Instrument) 
             หลักการซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรี
ไทย ศึกษารูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ใน
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย 
แหล่งวัสดุและแหล่งจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์การซ่อมและสร้าง เครื่อง
ดนตรีไทย ขั้นตอนการผลิต ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์การซ่อม หรือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย อุปกรณ์ที่ใช้กับ
เครื่องดนตรีไทย เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่งและเทียบ
เสียงเครื่องดนตรี      ตามมาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษา
เครื่องดนตรีภายหลัง   การบรรเลง 
 
 
 

302-22006  การซ่อมเครื่องดนตรี          2(1-2-3) 
(Musical Instrument Maintenance) 
หลักการซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุงคุณภาพเครื่องดนตรีในสถานศึกษา 
ศึกษารูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ     วัสดุที่ใช้ในการ
ซ่อมสร้างเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี อุปกรณ์การซ่อม 
ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง
ดนตรี เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสยีง การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่อง
ดนตรีตามมาตรฐานเสียงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการ
บรรเลง  
 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
การซ่อมบ ารุงเครื่อง    
ดนตรีไทย ปรับเปลี่ยน   
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน เพ่ิมเติมค าอธิบาย
รายวิชา ให้ครอบคลุม    
การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี
ในสถานศึกษา 

303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย  2 (2-0-4) 302-22007  ประวัติและพัฒนาการดนตรี       2(2-0-4) ปรับปรุงมาจากรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(History and Evolution of Thai Music) 
            ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน คุณค่า ความส าคัญรวมถึงความสัมพันธ์ของดนตรีต่อสังคม
และวัฒนธรรม 
 
 

(History and Development of Music) 
           ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คุณค่า ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
ดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประวัติบุคคลส าคัญทางดนตรี 

ประวัติพัฒนาการดนตรี
ไทย โดยเพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชา เพิ่มประวัติและ
พัฒนาการทางดนตรี
ตะวันตก ประวัติบุคคล
ส าคัญทางดนตรี และ
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

303-22025 ทักษะเพลงไทย 1    2 (0-4-2) 
(Thai  Music Skill I) 
         - รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น 
เพลงเถา เพลงเสภา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงในเรื่องละคร        
เพลงระบ า และเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติท านองหลัก การแปร
ท านองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
         - ปี่พาทย์  โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารี เถา 
เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงโหมโรงทะแย เพลงพราหมณ์    
เข้าโบสถ์เถา เพลงเรื่องท าขวัญ เพลงระบ าอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ 
(ตระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชายเรือ 
แผละ  คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงส าหรับละครนอกและละครใน 
        - เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารีเถา 

302-25001  ทักษะดนตรีไทย  1                   3(1-4-4) 
(Thai Music Skill I) 
- ปี่พาทย์ โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง  แสนสุดสวาท สาม
ชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา กล่อมนารี เถา เพลง
สุดสงวน เถา เพลงจระเข้หางยาวทางเสภา   เพลงแขกมอญบางขุน
พรหม เถา  เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา เพลงตับขอมด าดิน เพลงเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง เพลงตับนิทราชาคริต เพลงระบ าอู่ทอง ระบ าสี่บท เพลง
หน้าพาทย์ (กระบองกัน โปรยข้าวตอก ประสิทธิ  รุกร้น ปลูกต้นไม้ 
ชายเรือ แผละ) เพลงส าหรับละครในและละครนอก- กลุ่มปีใ่น โหมโรง
ไอยเรศ ตับนิทราชาคริต  เพลงถวิลหา เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง 
เพลงหน้าพาทย์ (เข้าม่าน) เพลงส าหรับละครนอก (เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนพระไวแตกทัพ) ละครใน (เรื่องอิเหนาตอนประสันตาต่อนก) และ

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
ทักษะเพลงไทย 1และ
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 
1 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และค าอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึง
สมรรถนะที่แตกต่างกันใน
รายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์เถา เพลง
โหมโรงทะแย  เพลงตับลมพัดชายเขา  เพลงระบ าอู่ทอง   
 
        - ปี่  โหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารีเถา เพลง    
แขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงโหมโรงทะแย เพลงเรื่องท าขวัญ  
เพลงระบ าอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเข้าม่าน  เพลงบาทสกุณี) 
เพลงส าหรับละครนอกและละครใน 
        - เครื่องหนัง รูปแบบโครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ          
เพลงโหมโรงไอยเรศ ตับนิทราชาคริต กล่อมนารีเถา เพลงแขกมอญ
บางขุนพรมเถา เพลงระบ าอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ (ตระบองกัน     
โปรยข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้ ชายเรือ แผละ คุกพาทย์ 
บาทสกุณี) เพลงส าหรับละครนอก และละครใน 
303-22034 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1               2 (0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill I) 
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลงตับ 
และเพลงละคร ปฏิบัติตามหลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการท า
เสียงเอ้ือนท านองต่างๆ ปฏิบัติการขับร้องให้เกิดความช านาญ เช่น 
เพลงกล่อมนารีเถา เพลงถวิลหาเถา เพลงเขมรปี่แก้ว (ทางธรรมดา) 
เพลงแขกมอญบางขุนพรมเถา เพลงแขกขาวเถา เพลงไส้พระจันทร์

โขน (เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกวิรุณจ าบัง) 
- เครื่องสาย โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง แสนสุดสวาท 
สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลงกล่อมนารี เถา สุดสงวน เถา 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงพราหมณ์  เข้าโบสถ์ เถา เพลง
ตับนิทราชาคริต เพลงตับขอมด าดิน เพลงระบ า อู่ทอง เพลงระบ า
สี่บท- กลุ่มเครื่องหนัง ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลง หน้าพาทย์กระบองกัน 
โปรยข้าวตอก แผละ เพลงคุกพาทย์ และเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง 
เพลงโหมโรงไอยเรศ  เพลงถวิลหา เถา      
 - ปฏิบัติตะโพน กลองทัด กลองแขก เพลงหน้าพาทย์กระบองกัน 
โปรยข้าวตอก แผละ เพลงคุกพาทย์ เพลงระบ าชาวนา 
 - ปี่ เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลง  แสนสุดสวาท สาม
ชั้น เพลงกล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญ  บางขุนพรหม เถา เพลง
สุดสงวน เถา เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง   เพลงส าหรับละครในและ
ละครนอก เพลงหน้าพาทย์ (เพลงเสมอมาร เพลงกระบองกัน เพลง
โปรยข้าวตอก) ปฏิบัติขลุ่ยและปี่มอญ 
 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตาม
บทเรียนในหลักสูตร  
 
         1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับเพลงหน้าพาทย์ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เถา ตับนิทราชาคริต  ตับคาวี เพลงส าหรับละครนอกและละครใน เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลงส าหรับการแสดง ได้แก่ กระบองกัน โปรย
ข้าวตอก ประสิทธิ รุกร้น ปลูกต้นไม้  ชายเรือ แผละ เพลงเรื่อง
เต่ากินผักบุ้ง เพลงระบ าอู่ทอง เพลงส าหรับละครในและละครนอก  
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้ก ากับเพลง
โหมโรงไอยเรศ เพลงโหมโรงทะแย เพลงจระเข้หางยาว ทางเสภา เพลง
กล่อมนารี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา ตับนิทราชาคริต  
 3) ปฏิบัติหน้าทับพิเศษและหน้าทับเฉพาะส าหรับกลองแขกท่ี
ใช้ก ากับเพลงระสี่บท 
 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย 5-
10 เพลง 
  - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลง  แสนสุดสวาท สามชั้น 
เพลงกล่อมนารี เถา เพลงถวิลหา เถา    เพลง แขกมอญบางขุนพรหม 
เถา เพลงแขกขาว เถา เพลง ไส้พระจันทร์ เถา เพลงจีนลั่นถัน เถา 
เพลงตับขอมด าดิน เพลง ตับนิทราชาคริต เพลงระบ าสี่บท เพลงระบ า
จันทกินรี ระบ าอู่ทอง เพลงส าหรับละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน 
พระไวยแตกทัพ 
 
 

303-22026 ทักษะเพลงไทย 2                 2(0-4-2) 302-25002   ทักษะดนตรีไทย 2                   3(1-4-4) ปรับปรุงมาจากรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Thai  Music Skill II)  
           รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น
เพลงเถา เพลงเสภา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร         
เพลงระบ าและเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติท านองหลัก               
การแปรท านองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
          - ปี่พาทย์  โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา           
เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่
สามชั้น เพลงทยอยเขมรสามชั้น  เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง        
เพลงระบ าเงือก เพลงระบ าสี่บท เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน  ตระ
เชิญ ตระบรรทมไพร  ศรทนง เสมอข้ามสมุทร) เพลงส าหรับละคร
ชาตรี 
           - เครื่องสาย  โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา        
เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่  
สามชั้น เพลงทยอยเขมรสามชั้น เพลงระบ าเงือก 
          - ปี่ โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา เพลงแสน
สุดสวาท สามชั้น เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงเขมรใหญ่สามชั้น 
เพลงระบ าสี่บท เพลงทยอยเขมรสามชั้น  เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง           
เพลงส าหรับละครชาตรี 
         - เครื่องหนัง รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ          

(Thai Music Skill II)  
- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลง
ภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น 
เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น (ทางครูมนตรี  ตราโมท)   เพลงบังใบ เถา 
เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น  เพลงเรื่องท าขวัญ 
เพลงระบ าเงือก เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน ศรทนง เสมอข้ามสมุทร 
ตระเชิญ ตระนารายณ์บรรทมไพร) เพลงส าหรับละครชาตรี 
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลง
เขมรใหญ่ สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น 
เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลง
ระบ าเงือก  
- ปี่ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง  เพลงเขมรใหญ่ 
สามชั้น เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงอกทะเล เถา เพลงเรื่องท าขวัญ 
เพลงส าหรับละครชาตรี เพลงหน้าพาทย์  (เพลงเข้าม่าน เพลงเสมอ
ข้ามสมุทร เพลงตระนารายณ์บรรทมไพร  เพลงตระสันนิบาต) เพลง
เดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 
- เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อัตราของหน้าทับและเพลงตาม
บทเรียนในหลักสูตร  
 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับ เพลงหน้าพาทย์ 

ทักษะเพลงไทย 2และ
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 
2 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และค าอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึง
สมรรถนะที่แตกต่างกันใน
รายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงสุดสงวนเถา เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น  
ระบ าสี่บท ระบ าเงือก เพลงหน้าพาทย์ (เชิดฉาน ตระเชิญ          
ตระบรรทมไพร  ศรทนง เสมอข้ามสมุทร) เพลงส าหรับละครชาตรี 
303-22035 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 2                 2(0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill II)  
            รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ 
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการท า       
เสียงเอ้ือนท านองต่างๆ ขับร้องเพลงแสนสุดสวาทสามชั้น          
เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงสี่บทเถา เพลงภิรมย์สุรางค์            
เพลงสุดสงวนเถา เพลงโสมส่องแสงเถา  ตับท้าวแสนปม ตับ
นารายณ์ปราบนนทุก เพลงส าหรับละครชาตรี 

เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลงส าหรับการแสดง ได้แก่  เชิดฉาน ศรทนง 
เสมอข้ามสมุทร ตระเชิญ  ตระนารายณ์ บรรทมไพร เพลงเรื่องท าขวัญ
และเพลงระบ าเงือก 
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้ก ากับเพลง
โหมโรงจอมสุรางค์ เพลงโหมโรงขวัญเมือง   เพลงแสนสุดสวาท สาม
ชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงทยอย
เขมร สามชั้น  เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น  (ทางครูมนตรี ตราโมท) 
เพลงบังใบ เถา       
 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้ก ากับเพลง
ส าหรับละครชาตรี 
 4) ปฏิบัติเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย 5-
10 เพลง 
 - คีตศิลป์ไทย เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลง
ทยอยเขมร สามชั้น เพลงโสมส่องแสง เถา เพลง  แขกกุลิต เถา เพลง
เขมรพวง เถา เพลงสี่บท เถา เพลงบังใบ เถา เพลงอกทะเล เถา ตับ
นางซิลเดอริลลา ตับนางนาค สองชั้น   ตับลมพัดชายเขา สามชั้น 
ระบ าเงือก 
 

303-22027 ทักษะเพลงไทย 3                2 (0-4-2) 302-25003   ทักษะดนตรีไทย 3                   3(1-4-4) ปรับปรุงมาจากรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Thai  Music Skill III)  
         รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น    
เพลงเถา เพลงเสภา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร        
เพลงระบ าและเพลงหน้าพาทย์ การปฏิบัติท านองหลัก               
การแปรท านองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
        - ปี่พาทย์  โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา สุรินทราหู   
สามชั้น เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงแสนเสนาะสามชั้น               
เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลงเรื่องสีนวล เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน 
เพลงหน้าพาทย์ (ตระเชิญ เสมอเถร เสมอมาร) เพลงส าหรับ 
ละครพันทาง 
        - เครื่องสาย   โหมโรงมะลิเลื้อย  เพลงโหมโรงแปดบท       
เพลงอกทะเลเถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน สุรินทราหูสามชั้น        
เพลงตะลุ่มโปงเถา เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว        
ทางสักวา เพลงตับสมิงทอง 
         - ปี่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา สุรินทราหูสามชั้น 
เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงแสนเสนาะสามชั้น  เพลงเขมรปี่แก้วทาง
สักวา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงหน้าพาทย์ (เสมอข้ามสมุทร) 
และเพลงส าหรับละครพันทาง 
       - เครื่องหนัง  รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ           

(Thai Music Skill III) 
- ปี่พาทย์ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรงพม่าวัด   เพลงสุรินทราหู 
สามชั้น เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงสี่บท 
เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเรื่องสีนวล  เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระฉัน เพลง
หน้าพาทย์ (เสมอมาร เสมอเถร คุกพาทย์ บาทสกุณี) เพลงส าหรับ
ละครพันทาง เพลงลงสรงโทน เพลงส าหรับร าฉุยฉายเพลงระบ าเบิกโรง
กิ่งไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทองแต่งตัว(ถึง
ฉุยฉาย) เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์                           
ชุด เมขลา-รามสูร  
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลง
แสนเสนาะ สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลง
ฉิ่งเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา     สามชั้น 
เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงระบ าเริง
อรุณ ปฏิบัติซออู้เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 
เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงรัว 
- ปี่ เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา    เพลงเขมร
ราชบุรี สามชั้น เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงแขกลพบุรี เถา (ทางครูช้อย 
สุนทรวาทิน) เพลงฉิ่งเรื่อง ฉิ่งพระฉัน เพลงระบ าอู่ทอง เพลงหน้าพาทย์ 

ทักษะเพลงไทย 3 และ
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 
3 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และค าอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึง
สมรรถนะที่แตกต่างกันใน
รายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงอกทะเลเถา เพลงสุรินทราหูสามชั้น          
เพลงหน้าพาทย์ (ตระเชิญ  เสมอเถร เสมอมาร โลม ตระนอน)        
วงกลองแขก (สะระหม่าใหญ่ และสะระหม่าแขก) เพลงส าหรับ
ละครพันทาง 
 
 
 
 
303-22036 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3         2(0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill III) 
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ และ
เพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการท าเสียง
เอ้ือนท านองต่างๆ ขับร้องเพลงสุรินทราหู สามชั้น  เพลงอกทะเล 
เถา  เพลงเขมรพวงเถา เพลงต่อยรูปเถา เพลงปลาทองเถา ตับฤๅษี
เสี่ยงลูก  ตับจูล่ง ตับนเรศวร์ชนช้าง  เพลงส าหรับละครพันทาง 

(เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก    เพลงบาทสกุณี) ฉุยฉาย
พราหมณ์ ฉุยฉายเบญกาย 
          - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและเพลง
ตามบทเรียนในหลักสูตร  
 1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับ  เพลงหน้าพาทย์ 
เพลงเรื่องเพลงช้าและเพลงส าหรับการแสดง ได้แก่ เสมอมาร เสมอเถร 
คุกพาทย์ บาทสกุณี เพลงเรื่องสีนวล โขน   ละครใน ละครนอก ละคร
เสภาและละครพันทาง 
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้ก ากับการแสดงร ากริชมลายู 
(หน้าทับสะระหม่าแขก) และการแสดงศิลปะป้องกันตัว (หน้าทับโยน-
แปลง) หน้าทับพิเศษเพลงลงสรงโทน 
  3) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกที่ใช้ก ากับเพลง
สามชั้น เพลงเถาและเพลงตับ ได้แก่ โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงโหมโรง
พม่าวัด เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงแสนเสนาะสามชั้น เพลงสี่บท 
เถา และเพลงพม่าเห่ เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)  
 4) ปฏิบัติหน้าทับเครื่องหนังที่ใช้ประกอบละครพันทาง เช่น 
ตะโพนมอญเปิงมางคอก กลองยาว กลองมะริกัน กลองต๊อกฯลฯ 
  5) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

- คีตศิลป์ไทย เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงเขมรราชบุรี สามชั้น เพลง
ต่อยรูป เถา เพลงปลาทอง เถา เพลงแสนเสนาะ สามชั้น เพลงพม่าเห่ 
เถา เพลงตับสมิงทอง เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น เพลงตับจูล่ง 
เพลงลงสรงโทน เพลงระบ าเริงอรุณ เพลงส าหรับร าฉุยฉาย เพลงระบ า
เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง เพลงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยง
พวงมาลัย เพลงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางวันทองแต่งตัว
(ถึงฉุยฉาย) เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด เมขลา-
รามสูร 
 

303-22029 ทักษะเพลงไทย 5                2 (0-4-2) 
(Thai  Music Skill V)  
       รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง  เพลงสามชั้น    
เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร เพลงระบ าและ               
เพลงหน้าพาทย์  การปฏิบัติท านองหลักของเพลงแต่ละประเภท           
การแปรท านองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
          -  ปี่พาทย์  เพลงมอญร าดาบ เถา  เพลงหกบท เถา         
เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงช้าเรื่องกะระหนะ      
เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์ เพลงเชิดจีน เพลงลาวเสี่ยง
เทียนเถา เพลงโอ้ลาวเถา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง  

302-25004  ทักษะดนตรีไทย 4                   3(1-4-4) 
(Thai Music Skill IV)  
- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น   เพลงใบ้คลั่ง เถา 
เพลงนาคเกี้ยว เพลงหน้าพาทย์ (เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์
ออก) เพลงตับขะแมร์กอฮอม เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชน
ช้าง เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ชุด นารายณ์ปราบนน
ทุก เพลงละครชาตรี เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ 
เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน  พระลอตามไก่ถึงพระลอลงสวน 
เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น  
- เครื่องสาย  เพลงโหมโรงสามม้า เพลงบุหลัน สามชั้น    เพลงนาค

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
ทักษะเพลงไทย 5 และ
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 
5 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และค าอธิบาย
รายวิชา ให้แสดงถึง
สมรรถนะที่แตกต่างกันใน
รายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

          -  เครื่องสาย  เพลงมอญร าดาบ เถา เพลงหกบท เถา       
เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงโหมโรงสามม้า เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา 
เพลงตับมอญกละ  เพลงเชิดจีน 
          -   ปี่  เพลงมอญร าดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลัน    
สามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้  ฉยุฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์         
ซัดชาตรี สะระหม่า  
          -  เครื่องหนัง รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับ      
เพลงมอญร าดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลงช้า
เรื่อง กะระหนะ เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์                 
เพลงเรื่องนางหงส์ 
303-22038 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 5           2(0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill V) 
             รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ  
และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการท า
เสียงเอ้ือนท านองต่างๆ ขับร้องเพลงบุหลัน สามชั้น เพลงเทพ
บรรทม      สามชั้น เพลงมอญร าดาบเถา เพลงหกบท เถา เพลง
ลาวเลี่ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา ตับนางซินเดอริลลา ตับแม่ศรี
ทรงเครื่อง    เพลงส าหรับละครเสภา 

เกี้ยว เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง เพลงลาวแพน 
เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงเดี่ยวสุดสงวน ซอด้วง ซออู้ 
ซอสามสาย เช่น เพลงสุรินทราหู เพลงทะแย เพลงนกขมิ้น 
- ปี่ เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงนาคเกี้ยว สองชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น 
เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงนารายณ์แปลงรูป เถา       เพลง
พราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงฉิ่งเรื่องฉิ่งตรัง เพลงระบ าสี่บท  ปฏิบัติปี่
ชวา (เพลงนางหงส์ สองชั้น เพลงอาวุธ เพลงสะระหม่า   
 เพลงร าซัดชาตรี) 
 - เครื่องหนัง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับและ  เพลงตาม
บทเรียนในหลักสูตร  
         1) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ใช้ก ากับ   เพลงหน้าพาทย์ 
(เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก) การแสดงโขน ละคร เช่น หน้า
ทับส าหรับการแสดงตรวจพล ตัวละคร พระ นาง ยักษ์ ลิง ฯลฯ และ
หน้าทับที่ใช้กับการพากย์โขน เช่น พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง 
พากย์โอ้ ฯลฯ 
  2) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้า กลองแขกและกลองมลายูที่
ใช้ก ากับเพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงบุหลัน สามชั้น   เพลงใบ้คลั่ง เถา 
หน้าทับเพลงเรื่องนางหงส์ เพลงละครพันทางและ   เพลงเดี่ยว เช่น 
เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนกขมิ้น   
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 3) ปฏิบัติหน้าทับโทนชาตรีและกลองชาตรีที่ใช้ก ากับเพลง
ส าหรับละครชาตรี 
 4) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
 
   -  คีตศิลป์ไทย เพลงนาคเก้ียว เพลงใบ้คลั่ง เถา     เพลงทยอยใน 
เถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลงหกบท เถา    เพลงแขกมอญ เถา เพลง
สารถ ีเถา เพลงเขมรโพธิสัตย์ เถา    เพลงตับขะแมร์กอฮอม เพลงตับ
ฤาษีเสี่ยงลูก เพลงตับนเรศชนช้าง เพลงส าหรับการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก เพลงละครชาตรี เรื่อง พระสุธน 
มโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่   เพลงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอน 
พระลอตามไก่ถึงพระลอลงสวน 
 

303-22028 ทักษะเพลงไทย 4                2 (0-4-2) 
(Thai  Music Skill IV)  
        รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง เพลงสามชั้น 
เพลงเถา เพลงเสภา และการปฏิบัติเพลงเดี่ยว 
         - ปี่พาทย์ ประเภทเพลงเถา เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงพม่าเห่
เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท)   เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น เพลงนาค

302-25005   ทักษะดนตรีไทย 5                   3(1-4-4) 
(Thai Music Skill V) 
- ปี่พาทย์ เพลงโหมโรงกราวนอก เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอย
นอก สามชั้น เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลง
พราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงเชิด
จีน เพลงเรื่องกะระหนะ เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงเดี่ยว เช่น 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
ทักษะเพลงไทย 4 และ
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 
4 โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรี ย น  แ ล ะ ค า อ ธิ บ า ย
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เกี้ยว ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงเดี่ยวนก
ขม้ิน     
        - เครื่องสาย ประเภทเพลงเถา เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงพม่า
เห่เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท) เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น 
 เพลงนาคเกี้ยว  
ประเภทเพลงเดี่ยวจะเข้ ได้แก่ เพลงเดี่ยวฉิ่งมุล่ง เพลงเดี่ยวฉิ่งตวง
พระธาตุ เพลงเดี่ยวสุดสงวน เพลงเดี่ยวนกชมิ้น  ซอด้วง ซออู้  เพลง
เดี่ยวสุรินทราหู  เพลงเดี่ยวทะแย 
   - ปี่ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา ได้แก่ เพลงพม่าเห่เถา 
(ทางครูมนตรี ตราโมท) เพลงแขกลพบุรีสามชั้น (ทางครูช้อย สุนทร
วาทิน) เพลงนาคเก้ียว ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ เพลงเดี่ยวเชิดนอก 
เพลงเดี่ยวนกขมิ้น                                        
            -  เครื่องหนัง เพลงพม่าเห่เถา (ทางครูมนตรี ตราโมท) 
เพลงแขกลพบุรีสามชั้น (ทางครูช้อย สุนทรวาทิน) เพลงนาคเกี้ยว 
รูปแบบ โครงสร้าง กลวิธีของเครื่องหนัง (สองหน้า) ที่ใช้กับเพลง
เดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวสารถี 
303-22037 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 4          2 (0-4-2) 
(Thai Vocal Music Skill IV)  
          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ และ

เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวสารถี เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
- เครื่องสาย เพลงโหมโรงม้าร า เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงไส้
พระจันทร์ เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลง
ทยอยนอก เถา เพลงตับมอญกละ เพลงเชิดจีน เพลงเดี่ยว จะเข้ เช่น 
เพลงฉิ่งช้างประสานงา เพลงเดี่ยวฉิ่งตวงพระธาตุ  เพลงนกขมิ้น เพลง
เดี่ยวจีนแส ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย เช่น       เพลงเดี่ยวสารถี เพลง
เดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ เพลงเดี่ยวพญาครวญ 
- ปี่ เพลงโหมโรงพม่าวัด เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงมอญร าดาบ 
เถา เพลงหกบท เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงตับนิทราชาคริต เพลง
ส าหรับละครพันทาง  เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวแขกมอญ 
          - เครื่องหนั ง ศึกษารูปแบบ โครงสร้างของหน้าทับที่ ใช้        
ในงานพระราชพิธีและเพลงตามบทเรียนในหลักสูตร  
          1) ปฏิบัติหน้าทับกลองแขกที่ใช้ในพระราชพิธี    งานมงคล 
ได้แก่ หน้าทับสะระหม่าไทย  
 2) ปฏิบัติหน้าทับกลองมลายูที่ใช้ในพระราชพิธี  งานอวมงคล 
ได้แก่ หน้าทับนางหงส์ สองชั้นหน้าทับนางหน่าย หน้าทับบัวลอย  
 3) ปฏิบัติหน้าทับตะโพน กลองทัดที่ ใช้ก ากับเพลงเรื่อง
กะระหนะ 
           4) ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้าและกลองแขกท่ีใช้ก ากับเพลง

ร า ย วิ ช า  ให้ แ ส ด ง ถึ ง
สมรรถนะที่แตกต่างกันใน
รายวิชาทักษะดนตรีไทย  
1 – ถึงทักษะดนตรีไทย 5 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการท าเสียง
เอ้ือนท านองต่างๆ ขับร้องเพลงนาคเกี้ยว เพลงใบ้คลั่งสามชั้น     
เพลงเขมรราชบุรีสามชั้น  เพลงพม่าเห่เถา เพลงทยอยในเถา  
ตับขะแมร์กอฮอม  ตับลมพัดชายเขาสามชั้น 

โหมโรงม้าร า เพลงเทพบรรทมสามชั้น เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงละคร
พันทางและเพลงเดี่ยว เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก เพลงเดี่ยวสารถี เพลง
เดี่ยวแขกมอญ 
 5) ปฏิบัติหน้าทับตะโพนมอญ-เปิงมางคอก  เพลงตับมอญกละ 
เพลงมอญประจ าวัด เพลงมอญประจ าบ้าน  เพลงมอญเชิญผี ฯลฯ 
 6) บรรเลงเพลงตามประเภทของเพลงในบทเรียนอย่างน้อย  
5-10 เพลง 
           - คีตศิลป์ไทย เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงทยอยนอก สาม
ชั้น เพลงพญาโศก สามชั้น เพลงทะแย สามชั้น เพลง            ลาว
เสี่ ยงเทียน เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา            
เพลงถอนสมอ เถา เพลงเชิดจีน เพลงอาถรรพ์ เถา   
 

 302-22006   พื้นฐานโสตทักษะ                   3(2-2-5) 
(Introduction Ear Training) 
                 องค์ประกอบการฝึกโสตทักษะ ฝึกทักษะการฟังท านอง 
ฝึกเคาะหรือตบจังหวะในอัตราธรรมดา อัตราผสม บันทึกโน้ต        
จากการฟัง (Dictation of Melody)  การขับร้องโน้ตให้ตรงตาม
ท านองและจังหวะ (Solfeggio) 
 

พั ฒ น า เพ่ิ ม เติ ม เ พ่ื อ ให้
สอดคล้องกับสาระตาม
สาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก าหนดในการประกาศ
ก ร ะ ท ร ว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขา  
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
 
 
 

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

303-22009 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย  
(Analysis and Commentary Principles on Thai Music) 
                                                                  2(2-0-4) 
               องค์ประกอบของดนตรีไทย  ระบบเสียง  ความหมาย
และรูปแบบท านองของเพลงไทยประเภทต่างๆ  แนวคิด หลักการ    
ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย 

302-22007  การวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีไทย        2(2-2-2) 
(Analysis on Thai Music) 
องค์ประกอบของดนตรีไทย  ระบบเสียง  ความหมายและรูปแบบ
ท านองของเพลงไทยประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับดนตรีแนวคิด 
หลักการในการวิเคราะห์ด้านดนตรีไทย ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ดนตรี ตาม
กรณีศึกษา 
 
 
 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
หลั กการวิ เคราะห์ และ
วิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย
โด ย ป รั บ ชื่ อ ร า ย วิ ช า     
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เ รี ย น  แ ล ะ เ พ่ิ ม เ ติ ม
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิพากษ์วิจารณ์
ดนตรีตามกรณีศึกษา 

303-22002   คอมพิวเตอร์กับดนตรี         2(1-2-3) 
(Computer for Thai Music) 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาของ Music Computer      
ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) การบ ารุงรักษาและการแก้ไขเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์   

302-22008   คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรี                  2(1-2-3) 
(Music Computer)  
                ค ว าม รู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ ก าร ใช้ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส่ ว น      
ประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรี
พ้ืนฐานเบื้องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกเสียงและการ

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

โดยเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับดนตรี Notation 
Software, Sequencing Software  

ตัดต่อเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ ตามเทคโนโลยีดนตรีที่
ทันสมัย ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี 

303-30001 ทักษะขิม                      2(0-4-2) 
(Music Skill : Khim) 
           การตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง  การจับไม้ การไล่เสียง      
การฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการฝึกหัด  และการฝึก
ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงแป๊ะสามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน       
เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะวา 
 
303-30002 ทักษะขลุ่ย                     2(0-4-2) 
(Music Skill : Khlui)         
           การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น การนั่ ง การจับขลุ่ยการไล่ เสียง        
ฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแป๊ะ 
สามชั้น เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน 
303-30003  ทักษะอังกะลุง                  2(0-4-2)  
(Music Skill : Ankalung)  
           การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น การนั่ง การจับและปฏิบัติ     
ต าม แบ บ ฝึ กหั ด  ก า รป ฏิ บั ติ อั งก ะลุ ง  เพ ล งโห ม โรงยะว า               
เพลงสร้อยล าปาง  เพลงลาวแพนน้อย  เพลงระบ าศรีวิชัยและ      

302-22009  ทักษะเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา       3(0-6-3) 
(Thai Musical Instrument Skills in School) 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม 
และอังกะลุง ฝึกการอ่านโน้ตเพลง ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงยวนเคล้า 
สองชั้น เพลงลาวครวญ สองชั้น เพลงขึ้นพลับพลา ปฏิบัติอังกะลุง 
เพลงยะวา เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวด าเนินทราย สองชั้น และ
ปฏิบัติขิม เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงสร้อยสนตัด  เพลงนางนาค 
เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น 
 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
ทักษะขลุ่ย ทักษะขิมและ
ทักษะอังกะลุง โดยปรับชื่อ
รายวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เรียน และปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้กระชับ และ
เหมาะสมกับการฝึกทักษะ
เครื่องดนตรีทั้ง 3 ประเภท 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เพลงลอยกระทง 
303-22014   จังหวะหน้าทับ                           2(0-4-2) 
(Thai Traditional Rhythm) 
 จังหวะสามัญ จังหวะหน้าทับ การอ่านโน้ตจังหวะหน้าทับ 
การปฏิบัติจังหวะหน้าทับของเครื่องดนตรีตะโพน กลองทัด กลอง
แขก โทน - ร ามะนา การปฏิบัติจังหวะหน้าทับปรบไก่ หน้าทับสอง
ไม้    หน้าทับพิเศษ หน้าทับเฉพาะเพลงสาธุการ วิธีการตีกลองยาว
เสียงต่างๆ ปฏิบัติมือโหมโรง 12 มือ และการบรรเลงรวมวง 
            - เครื่องหนัง ปฏิบัติการตีกลองยาวเสียงต่างๆ มือ โหมโรง 
12 มือ จังหวะหน้าทับกลองพ้ืนเมือง ตะโพนมอญ เปิงมางคอก 
จังหวะหน้าทับในเพลงภาษา 

302-20010 จังหวะหน้าทับ          2(0-4-2) 
(Thai Traditional Rhythm) 
              รูปแบบจังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ ง และจังหวะหน้าทับ      
ฝึกการอ่านโน้ตจังหวะหน้าทับ ปฏิบัติจังหวะหน้าทับ ได้แก่  
             ตะโพน - กลองทัด เพลงสาธุการ เพลงเสมอ เพลงลา เพลง
ปฐม เพลงกราวนอก กราวใน เพลงมหาชัย เพลงช านาญ  
              โทน  – ร ามะน า  และกลองแขก   หน้ าทั บป รบ ไก่        
หน้าทับสองไม้ หน้าทับเพลงภาษาต่างๆ 
 
 

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
และค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและเหมาะสมกับ
การฝึกทักษะด้านจังหวะ
หน้าทับดนตรีไทย 

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

302-20011 การประพันธ์เพลงไทย           2(1-2-3) 
(Thai  Music Composition) 
               องค์ประกอบของดนตรีไทย รูปแบบของเพลงไทย ทฤษฎี 
และหลักการประพันธ์เพลงไทย การปฏิบัติประพันธ์เพลงไทยโดยใช้
โน้ตตัวอักษรไทย และโน้ตสากล 

ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
และรหั สการจั ดชั่ ว โม ง
เรียน 

303-22015 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายส าหรับวิชาชีพครู 1    302-20012  ทักษะป่ีพาทย์หรือเครื่องสายส าหรับวิชาชีพครู 1 ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Pi–Phat orThai Strings Ensemble Skills for Instructor I) 
                                                                 2(0-4-2) 
           - ปี่พาทย์ การปฏิบัติเครื่องดนตรี  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่  วิธีฝึกหัดขั้นต้น  การนั่ ง การจับ ไม้  การไล่ เสียง          
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงนกจาก สองชั้น 
เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น  
          - เครื่องสาย การปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้      
วิธีฝึ กหั ดขั้นต้ น  เช่น  การนั่ ง การไล่ เสี ย ง การปฏิบั ติ เพลง               
ตับต้นเพลงฉิง่สามชั้น เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงแขกต่อยหม้อเถา 
          (ก าหนดให้ผู้เรียนเครื่องสายเรียนปี่พาทย์ ผู้เรียนปี่พาทย์
และคีตศิลป์ไทย เรียนเครื่องสาย) 
         - ทักษะขิม การนั่ง การจับไม้ การไล่เสียง การปฏิบัติเพลง
แขกบรเทศสองชั้น เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลา     
สองชั้น เพลงลาวสมเด็จสองชั้น เพลงคลื่นกระทบฝั่งสองชั้น เพลง   
ต้นเพลงฉิ่งสองชั้น เพลงแป๊ะสามชั้น  
 
 
 

(Pi-Phat or Thai Strings Instruments Skill for Teachers I) 
                                                                  2(0-4-2) 
 ปฏิบัติเครื่องดนตรี เริ่มตั้งแต่วิธีการฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การ
นั่ง การจับเครื่องดนตรี การไล่เสียง  การปฏิบัติแบบฝึกหัด  และปฏิบัติ
เพลงประเภทต่าง ๆ  
          - ปี่ พ าทย์  ปฏิบั ติ เครื่ องดนตรี  ระนาด เอก ระนาดทุ้ ม        
ฆ้ อ งวงใหญ่  เพลงต้น เพลงฉิ่ ง  สามชั้ น  เพลงแขกบรเทศ เถา          
เพลงลาวจ้อย เพลงลาวดวงเดือน 
         - เค รื่ อ งส าย  ป ฏิ บั ติ เค รื่ อ งดน ตรี  ซ อด้ ว ง  ซอ อู้  จะ เข้          
เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวจ้อย  เพลง
ลาวดวงเดือน  
*หมายเหตุ ให้ผู้ เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากลสามารถ      
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสายไทย    
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 เครื่องมือ 

และค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและเหมาะสมกับ
การฝึกทักษะเครื่องดนตรี
ส าหรับน าไปใช้ในวิชาชีพ
คร ู

303-22016 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายส าหรับวิชาชีพครู  302-20013  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายส าหรับวิชาชีพครู 2 ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Pi – Phat or Thai Strings Ensemble  Skills for 
Instructor II) 2                                                       
2 (0-4-2) 
            - ปี่พาทย์ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น เพลงบังใบ สอง
ชั้น      เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น  เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น                  
เพลงเขมรพายเรือสองชั้น  เพลงมอญดูดาวสองชั้น เพลงนางนาค  
สองชั้น 
            - เครื่องสาย เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงเขมรโพธิสัตว์
สองชั้น เพลงลาวด าเนินทราย สองชั้น  
(ก าหนดให้ผู้เรียนเครื่องสายเรียนปี่พาทย์ ผู้เรียน ปี่พาทย์และคีต
ศิลป์ไทย เรียนเครื่องสาย) 
           - ทักษะขิม เพลงยะวา เพลงสร้อยสนตัดสองชั้น          
เพลงต้นบรเทศสองชั้น เพลงต้นบรเทศชั้นเดียว เพลงเขมรพวง      
สามชั้น เพลงต้อยตริ่งสองชั้น เพลงลาวค าหอมสองชั้น เพลงอาหนู
สองชั้น เพลงนางครวญสองชั้น 
 
 
 

(Pi-Phat or Thai Strings Instruments Skill for Teachers II)                                                                
2 (0-4-2) 
            - ปี่พาทย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี ระนาดเอก ระนาดทุ้ม      
ฆ้องวงใหญ่ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น เพลงบังใบ สองชั้น เพลง   
จีนขิมเล็ก เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น เพลงเขมรพายเรือ สองชั้น เพลง
มอญดูดาว สองชั้น เพลงนางนาค สองชั้น  
            - เครื่องสาย ปฏิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้  เพลง
วิวาห์พระสมุทร เพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้น เพลง ลาวด าเนินทราย 
 สองชั้น  
*หมายเหตุ ให้ผู้เรียนปี่พาทย์ คีตศิลป์และดนตรีสากลสามารถ      
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย และผู้เรียนเครื่องสายไทย 
เลือกเรียนเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ โดยเลือกเรียนเพียง 1 เครื่องมือ 

และค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและเหมาะสมกับ
การฝึกทักษะเครื่องดนตรี
ส าหรับน าไปใช้ในวิชาชีพ
คร ู

303-22013 การปรับวงดนตรีไทย           2(1-2-3) 302-20014    การปรับวงดนตรีไทย          2(1-2-3) ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Thai Ensemble Adjustment) 
          บทเพลง ท านองเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง บทบาท
หน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่ละประเภท 
วิธีการปรับวง การปรับวงโดยยึดหลักวิชาการดนตรี การน าเสนอ
ผลงานการปรับวงดนตรีไทย 

(Thai Ensemble Adjustment ) 
            หลักและวิธีการปรับวง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลง  ของ
เครื่องดนตรี ในวงดนตรีแต่ละประเภท บทเพลง ท านองเพลง จังหวะ 
อารมณ์ของเพลง ปฏิบัติการปรับวงในสถานศึกษาและน าเสนอผลงาน
การปรับวงดนตรีไทยในรูปแบบเอกสารและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และค าอธิบ ายรายวิช า    
ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม ป ฏิ บั ติ      
การปรับวงในสถานศึกษา
แ ล ะ ผ ล ง า น ก า ร ป รั บ       
วงดนตรีไทย ในรูปแบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

303-30005      เพลงร้องส าหรับเด็ก               2(0-4-2)  
(Songs for Children)  
            ปฏิบัติขับร้องเพลงส าหรับเด็กจากเพลงไทยสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็ว
สนุกสนาน 
 
 
303-22058    เพลงพื้นบ้าน          2(0-4-2) 
(Thai  Folk  Songs ) 
           เพลงเต้นก าร าเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลง
พวงมาลัย เพลงเหย่ย เพลงล าตัด เพลงฉ่อย เพลงโคราช เพลงบอก            
เพลงแอว่เคล้าซอ เพลงซอเมือง 

302-20015   เพลงร้องส าหรับเด็กและเพลงพื้นบ้าน    2(1-2-3) 
(Song for children and Folk Song) 
  เพลงร้องส าหรับเด็ก เพลงไทย เช่น เพลงนาคราช         เพลง
โยสลัม เพลงมอญดูดาว เพลงล่องน่านเล็ก ฯลฯ เพลงสากล เช่น 
ประเภทของเพลง Nursery Rhym และ Traditional Song และเพลง
พ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

 
 

ปรับออก 

ปรับปรุงมาจากรายวิชา
เพลงร้องส าหรับเด็กและ
ราย วิ ช า เพ ล ง พ้ื น บ้ า น    
โ ด ย ป รั บ ชื่ อ ร า ย วิ ช า     
รหัสวิชา รหัสการจัดชั่วโมง
เ รี ย น  แ ล ะ เ พ่ิ ม เ ติ ม
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
เนื้ อหาในการเรียนการ
สอนมีความกระชับ และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

 302-20016 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน        2 (2-0-4) พั ฒ น า เพ่ิ ม เติ ม เ พ่ื อ ให้
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

(Introduction Music Theory) 
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล กุญแจ   
ประจ าหลัก  บรรทั ด  5 เส้น  ระดับ เสี ยง ตั วโน้ ต  และตั วหยุด 
เครื่องหมายก าหนดจังหวะ เครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง บันไดเสียง 
ขั้นคู่ และทรัยแอด (triad) ศัพท์สังคีตทางดนตรีสากล 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสาระตาม
สาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก าหนดในการประกาศ
ก ร ะ ท ร ว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขา  
ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
 

 302-20004    ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง         2 (0-4-2) 
(Musical Skills in  Khum Luang Royal Court) 
 ที่มา ความหมาย หลักการบรรเลงวงดนตรีในราชส านักคุ้ม
หลวง ปฏิบัติเพลงบรรเลงวงดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง  คือฟ้อนเมือง 
เพลงโยคีถวายไฟ ฟ้อนเงี้ยว เพลงม่านมุยเชียงตา   (ชาย-หญิง)  เพลง
ระบ าซอ (สมโภชช้างเผือก) และเพลงม่านแม่เล้  

รายวิช าใหม่ ที่ แสด งถึ ง    
อัตลั กษณ์ ของวิทยาลั ย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 

 302- 20005   ดนตรีของชนเผ่า         2 (0-4-2) 
(Tribal of music )                        

รายวิช าใหม่ ที่ แสด งถึ ง    
อัตลั กษณ์ ของวิทยาลั ย
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

          ความเป็นมา รูปแบบและองค์ประกอบของการบรรเลงดนตรี
ชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และปฏิบัติเพลง
ต่อไปนี้คือ ระบ าชาวเขา 2 เผ่า ระบ าชาวเขา3 เผ่า ฟ้อนไต     โต-นกกิ
งกล่า และเลือกฝึกปฏิบัติเพลงของดนตรีชนเผ่า ปกาเกอะญอ  อาข่า 
ม้ง  ลีซอ เย้า กะเหรี่ยง 
 
20006   เพลงซอล้านนา           2 (1-2-3)  
           (Plang Saw - Lanna)  

ที่มา ความหมาย หลักการฝึกเพลงซอล้านนา  เช่น การเปล่ง
เสียง การแบ่งวรรค การแบ่งประโยค ฝึกหัดส านวนครู ปฏิบัติเพลงซอ
ล้านนา  อ่ือกะโลง    
Origin,, meaning dialect principle of pleng Saw-Lanna 
performing Skill.; Vocalization,Splited paragraph,divide of 
sentence practice Saw-Lanna,Ue-kalong, Vocal. 
 

นาฏศิลปเชียงใหม่ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
รายวิช าใหม่ ที่ แสด งถึ ง    
อัตลั กษณ์ ของวิทยาลั ย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

303-22042 เสภา พากย์ เจรจา           2 (0-4-2) 
(Sepha Pag – Jelraja  )  
      การขยับกรับเสภา การขับเสภาท านองต่างๆ  การพากย์ และ
เจรจา 

xxx-xxxx   กลองสะบัดชัย                            2 (0-4-2) 
   ( Sabadchai  Drum) 
ฝึกปฏิบัติกลองสะบัดชัย การฝึกหัดเบื้องต้น  ลีลาท่าทางการตี  ท่าไหว้
ครู ท่าไหว้กลอง  ท่าตบมะผาบ  ท่าหัว  ท่าศอก  ท่าเข่า รูปแบบการ 

 รายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ตามบริบทและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นล้านนาและรอการ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

เคลื่อนไหวบนเวที ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
303-22052   ทักษะซอสามสาย        2 (0-4-2) 
(Music Skill for Saw Sam Sai)  
          การสีซอสามสายตั้งแต่การนั่ง  การจับเครื่องมือ การใช้คัน
ชักหนึ่ง สอง สี่ เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ เพลงลาวครวญ เพลงลาวจ้อย  
เพลงนางนาคสองชั้น  เพลงเหราเล่ าน้ าเถา เพลงแขกมอญ            
บางขุนพรหมสองชั้น 
 

xxx-xxxx พิณเปี๊ยะ    2 (0-4-2) 
               (Pin Pia)      
 ฝึกปฏิบัติ เปี้ยะ เพลงล่องแม่ปิง    เพลงพม่า  เพลงปราสาทไหว  เพลง
สร้อยเวียงพิงค์   

 รายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ตามบริบทและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นล้านนาและรอการ
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

303-30003   ทักษะอังกะลุง           2 (0-4-2)  
(Music Skill : Ankalung)  
           การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น การนั่ง การจับและปฏิบัติตาม
แบบฝึกหัด การปฏิบัติอังกะลุงเพลงโหมโรงยะวา  เพลงสร้อยล าปาง  
เพลงลาวแพนน้อย  เพลงระบ าศรีวิชัยและเพลงลอยกระทง 

xxx-xxxx วงป่ีจุม                                               2(0-4-2) 
             (Pi Chum Ensenble )        
         ฝึกปฏิบัติการเป่าปี่จุม การฝึกหัดเบื้องต้น การจับ การวางนิ้ว 
การไล่นิ้ว การระบายลม ปฏิบัติเพลงล่องแม่ปิง  เพลงพม่า  เพลงสร้อย
เวียงพิงค์ (เพลงเชียงใหม่ จะปุ ละม้าย)            
Origin, meaning, principle of Pi Chum playing musical 
instrument, posture, Pi Chum fingering, circular breathing 
practice ; Pleng Long Mae Ping, Pleng Pha ma, , Pleng Soy 
Wieng Ping ( Pleng Chiangmai, Pleng Cha pu, Pleng La mai). 

  รายวิชาใหม่ที่ เพ่ิม เติม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ตามบริบทและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นล้านนาและรอการ
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 xxx-xxxx    ศิลปะและนาฏศิลป์ส าหรับครูดนตรี       2 (0-4-2) 
(Arts and Thai Classical Dance for Teachers) 

พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับสาระตาม
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 หลักทัศนศิลป์  องค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ  ฝึกปฏิบั ติ       
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งาน
ปั้น และออกแบบงานศิลป์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน หลักการ 
แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอด ฝึ กปฏิบั ตินาฏศิลป์  ได้ แก่        
นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ ร าวงมาตรฐาน  
(เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงร ามาซิมาร า) 

สาขาวิชาดนตรีศึกษาที่
ก าหนดในการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขา  
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 

303-22053   ดนตรีพื้นเมือง         2 (0-4-2) 
(Thai  Folk  Music) 
            รูปแบบและโครงสร้างของดนตรีพื้นเมือง การปฏิบัติ
เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 เครื่องมือ (สะล้อ ซึง ปี่จุม 
แคน โปงลาง พิณ  กลองยาว) 

 xxx –xxxx   ดนตรีและการละครพื้นบ้านล้านนา       2(1-2-3) 
                 (Music and Lanna Folk Drama) 

ปฏิบัติดนตรีประกอบการแสดงละครพ้ืนบ้านล้านนา  ศึกษาหลักการ
และองค์ประกอบดนตรีประกอบการแสดงละครพ้ืนบ้านล้านนา ศึกษา
โครงสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ เช่น ละครเจ้าสุวัตรนางบัวค า ละคร
เรื่องหงส์ผาฅ า   
 Practice music for Lanan folk dramas, study principle and 
elements of  music for Lanna folk dramas, study structure 
knowledge which bring about practice ; Jao Su Wat Nang 
Bua Kam drama, Hong Pha kam drama. 

 รายวิช าใหม่ที่ เ พ่ิ ม เติ ม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ตามบริบทและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นล้านนาและรอการ
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป ปการศึกษา 2562 
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รายช่ือโรงเรียนส าหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาดนตรีศึกษา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ 
1 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 19 ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง อ.เมือง   

จ.นครศรีธรรมราช  80000 
075-356698 

2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

087 897 2654 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 2222 ราชด าเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075-313 460 

4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 2215 ซ.มะลิ  ต.คลัง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356738 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 75  ถ.ราชด าเนิน  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

087-301-5294 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 585  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356518 

7 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

120 ถ.นครศรีธรรมราช - ปากพนัง  
ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80330 

075-399123 

8 โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ 2 ซ.ทวดทอง 3 ถ.กะโรม  

ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

075-357678 

9 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ม.11 ต.ท่าเรือ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-446176 

10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 437  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356167 

11 
 

โรงเรียนสตรีปากพนัง ถ.ประชาวัฒนา ต.ปากพนัง  
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
80140 

075-517215   

12 
 

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 
 

ต าบล ปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอ 
ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 

075-517301  
 

13 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 80140 

075-517266 

14 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะท้อน 4/584 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.บางจาก 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330  

- 

15 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก  อ.ท่งสง  075 411 368 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ 
 จ.นครศรีธรรมราช 

 
16 
 

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช   
ณ นครอุทิศ 

176  ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-340172 

17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช 

159 หมู่ 3 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

075-447004-5 

18 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง  
จ.นครนครศรีธรรมราช 80000 

075-356137 

19 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ม.11 ต.ท่าเรือ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-441654 

20 โรงเรียนปทุมทายการาม 
 

ม. 1 บ้านตลาดสิชล  ต.สชิล  
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  80120 

075-536471 

21 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 155/35 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160 

075-521052.  
 

22 โรงเรียนขนอมพิทยา 93  ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 80210 

075-529501 

23 
 

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ม.5  ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 80120 

075-536383 

24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

134 ม. 1 ถ.นครศรีฯ-สงขลา  
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครศรีธรรมราช  80190  

075-772633 

25 
 

โรงเรียนทุ่งสง 44 ม.2 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช 
ต.ถ้ าใหญ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
80110 

075-7731512 

26 
 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

24  ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์  ต.ปากแพรก   
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 

075-411968 

27 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 105/1 หมู่ 11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80110. 

075-757052 

28 
 

โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

358/4 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธาน ี  84000 

077-380542 

29 
 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
84000 

077-273513 
 

30 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 

46/56 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 

077-273515 



  222 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   

รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20001 ละครหลวงวิจิตร (Luang 
Wichit Plays)  

2(1-2-3) 300-20004 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas) 

2(1-2-3)  
 
 

วิชาเอก 
ดนตรีไทย 

300-20002 ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
(The Essence of Thai 
Dance Wisdom)  

2(1-2-3) 300-20005 ปี่พาทย์เสภา (Pi-Phat Sepa)     2(1-2-3) 

300-20003 นวัตศิลป์รังสรรค์ 
(Innovative Arts Creation) 

2(1-2-3) 300-20006 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม 
(Music for Royal Ceremonies, 
Nation Ceremonies and Rituals)                           

2(1-2-3) 

      300-20007 วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง (The 
National Symphony Orchestra) 

2(1-2-3)  
 
 

วิชาเอก 
ดนตรีสากล 

      300-20008 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas)                                                       

2(1-2-3) 

      300-20009 บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาล
ต่างๆ (Music for Various 
Ceremonies and Festivals)   

2 (0-4-2) 



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20010 นาฏศิลป์ราชส านักคุ้ม
หลวง (Performance 
Dance in KhumLuang 
Royal) 

2(1-2-3) 300-20013 ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง (Musical 
in  Khum Luang Royal Court)  

2 (0-4-2)   

300-20011 ฟ้อนพ้ืนบ้าน
ล้านนา (Performance Folk 
of Lanna) 

2(1-2-3) 300-20014 ดนตรีของชนเผ่า (Tribal of Music ) 3 (0-4-2)   

300-20012 ศิลปะการแสดงของชน
เผ่า (Tribal of 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20015 เพลงซอล้านนา (Pleng Saw Lanna) 4 (0-4-2)   

3.วนศ.สุโขทัย 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์
พ้ืนบ้าน (Intangible 
Cultural Heritage Folk 
Music and Performce art) 

2(1-2-3) 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
(Intangible Cultural Heritage folk 
music and performce art) 

2(1-2-3)   

300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation 
of Art Education)  

2(1-2-3) 300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation of Art 
education)  

2(1-2-3)   

300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ 
(Historical Background to 

2(1-2-3) 300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ (Historical 
Background to the Development 

2(1-2-3)   



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

the Development of 
Innovative Crafts) 

of Innovative Crafts) 
 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา
อีสาน (Isan History and 
Wisdom) 

2(1-2-3) 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
(Isan History and Wisdom) 

2(1-2-3)   

300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3)   

300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Music) 

2(1-2-3) 300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

5.วนศ.กาฬสินธุ์ 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสาน (Isan Folk Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
(Isan Folk Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสานสร้างสรรค์ (The 
Creation of Isan Folk 
Music and Performances) 

2(1-2-3) 300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน
สร้างสรรค์ (The Creation of Isan 
Folk Music and Performances) 

2(1-2-3)   



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์
ผู้ไท (Phu Thai Ethnic 
Music and Performance) 

2(1-2-3) 300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 
(Phu Thai Ethnic Music and 
Performance) 

2(1-2-3)   

6.วนศ.นครราชสีมา 
 

300-20025 วัฒนธรรมประเพณี
การละเล่นวิถีชีวิตและ
วรรณกรรม  (Isan Folk 
Dance from Culture 
Tradition Lifestyle and 
Literature) 

2(1-2-3) 300-20028 เพลงโคราช (Korat Song)  2(1-2-3)   

300-20026 การแสดงเพลง
โคราช (Plang-Korat 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20029 มโหรีโคราช (Mahory-Korat) 2(1-2-3)   

300-20027 การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้  
(Isan Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20030 กันตรึม (Kan Trum) 2(1-2-3)   

7.วนศ.ลพบุรี 
 

300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3) 300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3)   

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วม
สมัย (Drama and Music 
Contemporary)        

2(1-2-3) 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
(Drama and Music 
Contemporary)        

2(1-2-3)   



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The 
Central folksong)             

2(0-4-2) 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The Central 
folksong)             

2(0-4-2)   

8.วนศ.อ่างทอง 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folks 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folks Performing Arts) 

2(1-2-3)   

300-20035 การแสดงลิเก (Likay 
Performance) 

2(1-2-3) 300-20035 การแสดงลิเก (Likay Performance) 2(1-2-3)   

300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk 
Entertainments) 

2(1-2-3) 300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Entertainments) 

    

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง (The Arts 
of Singing : Central Thai 
Folk Songs) 

2(1-2-3) 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง (The Arts of Singing : 
Central Thai Folk Songs) 

2(1-2-3)   

300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk Dance) 

2(0-4-2) 300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Dance) 

2(0-4-2)   



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
(Knowledge 
Management for Local 
Wisdom of the Central 
Part) 

2(1-2-3) 300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลาง (Knowledge 
Management for Local Wisdom 
of the Central Part) 

2(1-2-3)   

10.วนศ.จันทบุรี 300-20040 บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The 
Eastern Culture and 
Local Wisdom Studies) 

2 (2-0-4)  300-
20040 

บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The Eastern 
Culture and Local Wisdom 
Studies) 

2 (2-0-4)   

300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The 
Eastern Music and 
Performance Studies) 

2(1-2-3) 300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The Eastern 
Music and Performance Studies) 

2(1-2-3)   

300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ 
(Eastern Creative Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ (Eastern 
Creative Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

11.วนศ.พัทลุง 
 

300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin 
Art Education) 

2(2-0-4) 300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin Art 
Education) 

2(2-0-4)   



 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern folk Songs) 

2(1-2-3) 300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Songs) 

2(1-2-3)   

300-20045 การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20046 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (Southern folk 
Music) 

2(1-2-3)   

12.วนศ.
นครศรีธรรมราช 

300-20047 ร าแม่บทโนรา (Maebot 
Nora Dance)  

2(1-2-3) 300-20050 หนังตะลุง  (Nang Talung (Shadow 
Puppets) 

2(1-2-3)   

300-20048 ร าท าบทโนรา (Nora 
Tuembot Dance) 

2(1-2-3) 300-20051 โนรา  (Nora) 2(1-2-3)   

300-20049 นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
(Performing Arts in the 
Southern Region Areas) 

2(1-2-3) 300-20052 เพลงพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณะศิลปศึกษา 301-22020 การแสดงของหลวง (Royal 
Performances) 

2(1-2-3) 302-25017 เพลงหุ่นกระบอกและท านองเสนาะ 
(Phleng Hoon Kra Bog and 
Rhyme Chanting) 

2(0-4-2) 

301-22021 การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง (Voice 
Training for Performing Arts) 

2(1-2-3)  302-25018 เสภา พากย์ เจรจา (Sepha Pag – 
Jelraja) 

2(0-4-2) 

301-22022 การออกแบบฉากและแสงบนเวที 
(Scene Design and Stage Lighting) 

2(1-2-3)  302-25019  ทักษะฆ้องวงใหญ่ส าหรับคีตศิลป์ไทย 
(Khong Wong Yai Skill for Singer) 

2(0-4-2) 

301-22023 กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ 
(Rhythmic Activities and Social 
Dance)  

2(1-2-3)  302-25020 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ           
(Pi- Phat- Mon Skill) 

2(0-4-2) 

301-22024 การอ่านท านองเสนาะ (Rhyme 
Chanting) 

2(1-2-3)  302-25021 ทักษะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่
ชวา (Kruang- Sai -Pi - Java Skill)
   

2(0-4-2) 

301-22025 ศิลปหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft 
and Art) 

2(1-2-3)  302-25022 ดนตรีพื้นเมือง (Thai Folk Music)   2(0-4-2) 

301-22026 สัมมนานาฏศิลป์ (Seminar on 
Traditional Dance) 

2(1-2-3)  302-25023 ทักษะซอสามสาย (Saw Sam Sai 
Skill)  

2(0-4-2) 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20053 ศิลปะกับวิถีไทย (Arts and Thai 
Folkways) 

2(2-0-4) 300-20055 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้า
พาทย์ (Melodic Repertoire for 
Lyric and Sacred Song) 

2(1-2-3) 

300-20054 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการ
แสดง (Costume Design for 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20056 ดุริยศิลป์สร้างสรรค์ (The Creation 
of Music) 

2(1-2-3) 

      300-20057 ทักษะกลองยาว (Music Skill : 
Klongyao)  

2(0-4-2) 

      300-20058 ทักษะขิม (Music Skill : Khim) 2(0-4-2) 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20059 มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Tour Guide) 

2(1-2-3) 300-20063 ศิลปะและนาฏศิลป์ส าหรับครูดนตรี 
(Arts and Thai Classical Dance 
for Teachers) 

2(1-2-3) 

300-20060 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์ (Art for 
Teacher of Dance) 

2(1-2-3) 300-20064 กลองสะบัดชัย (Sabadchai  Drum) 2(0-4-2) 

300-20061 การละครพ้ืนบ้าน
ล้านนา  (Performing Folk of 
Lanna)                            

2(1-2-3) 300-20065 พิณเปี๊ยะ (Pin Pia)      2(0-4-2) 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20062 เพลงซอล้านนา (PlengSaw Lanna) 2(1-2-3) 300-20066 วงปี่จุม (Pi Chum Ensenble)        2(0-4-2) 

      300-20067 ดนตรีและการละครพ้ืนบ้านล้านนา 
(Music and Lanna Folk Drama) 

2(1-2-3) 

3.วนศ.สุโขทัย 300-20068 ประวัติตัวละครและสถานที่ส าคัญใน
รามเกียรติ์ (History of Characters 
and Important in Ramayana Epic) 

2(2-0-4) 300-20070 มโหรีโบราณ (Ancient Mahoree)  2(0-4-2) 

300-20069 การประดิษฐ์ศิราภรณ์ พัสตราภรณ์ 
เพ่ือการแสดงนาฏศิลป์ไทย (The 
Invention of Headdress and 
Costumes for Performing Thai 
Dance) 

2(1-2-3) 300-20071 การขับร้องเพลงไทย (Thai Voice) 2(0-4-2) 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20072 ทักษะโขนเบื้องต้น (Preliminaries for 
Khon Skill) 

2(0-4-2)      

5.วนศ.กาฬสินธุ์  300-20073 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีและการ
แสดง (Computer for Music and 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20077 มโหรีอีสาน (Mahori Isan) 2(0-4-2) 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20074 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์การแสดง (Costume and 
Prop Making) 

2(1-2-3) 300-20078 กลองยาวอีสาน (Isan Klong Yaw) 2(0-4-2) 

300-20075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน (English for Isan Arts 
Performance) 

2(1-2-3)      

300-20076 ทักษะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
(Music Skills and Folk Performing) 

2(1-2-3)       

6.วนศ.นครราชสีมา 300-20079 วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน (Folk 
literature) 

2(2-0-4) 300-20081 ศาสตร์การสอนเครื่องลม (Winds 
Pedagogy  

2(1-2-3) 

300-20080 การออกแบบศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน (Performing Arts Design 
from Folk Wisdom)  

2(1-2-3)       

7.วนศ.ลพบุรี 300-20082 การละเล่นของเด็กไทย (Thai 
Children’s Play) 

2(1-2-3) 300-20083 ทักษะขลุ่ย (Music Skill : Khlui)          2(0-4-2) 

      300-20084 ทักษะอังกะลุง (Music Skill : 
Ankalung) 

2(0-4-2) 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

8.วนศ.อ่างทอง 300-20085 การบริหารจัดการการแสดง 
(Performance Managements) 

2(2-0-4) 300-20091 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกด า
บรรพ์     (Pi – Phat  Dukdumbun 
Skill) 

2(0-4-2) 

300-20086 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของสถานศึกษา 
(Creative Dramatic Arts of 
Institute) 

2(1-2-3)       

300-20087 วรรณกรรมส าหรับนาฏศิลป์ศึกษา  2(2-0-4)       
 (Literatures for Dramatic Arts 

Education) 
    

300-20088 การแสดงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
(Creative performances for kids) 

2(1-2-3)       

300-20089 แอโรบิคลีลานาฏศิลป์เพื่อสุขภาพ 
(Thai Dances Aerobic for health)  

2(1-2-3)       

300-20090 การเต้นแจ๊สเบื้องต้น (Introduction 
to Jazz Dance) 

2(1-2-3)       



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20092 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพ่ืองานศิลปะ 
(Photography and Video for Arts)  

2(1-2-3) 300-20093 ขับร้องเพลงมอญ (Mon Singing) 2(0-4-2) 

      300-20094 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  (Thai Vocal Folk 
Songs) 

2(1-2-3) 

      300-20095 แตรวงชาวบ้าน (Folk Brass Band) 2(1-2-3) 

10.วนศ.จันทบุรี        300-20096 การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับครู
ดนตรี (The Innovation Creativity 
for Music Teachers) 

2(1-2-3) 

      300-20097 รวมวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  2(1-2-3) 

11.วนศ.พัทลุง  300-20098 ระบ าพ้ืนบ้านภาคใต้  (Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20099 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ส าหรับครูศิลปะ            
(Southern Folk Music for Arts 
Teacher) 

2(1-2-3) 

12.วนศ.นครศรธีรรมราช 300-20100 ศิลปะการเชิดหนังตะลุง  (Art of 
Shadowing)  

2(1-2-3) 300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Music Creation of Southern) 

2(1-2-3) 



 

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20101 หลักการวิเคราะห์การแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ (Principles of Analysis of 
Southern Folk Performances)  

2(1-2-3) 300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน-ละคร 
(Vocal for Thai Performancing 
Khon – Lakorn) 

2(1-2-3) 
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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม   นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 

๓. นายยศพล  เวณุโกเศศ    รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       กรรมการ 
 ๔. นายลสิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขน ละคร และดนตร ี 
        กรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๕. นายก าพล  วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นายจักรพรรดิ  วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. พลต ารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๕. นายกิตติ  อัตถาผล    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
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 ๑๖. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๑๘. นายบ ารุง  พาทยกุล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
       กรรมการ 
 ๑๙. นายจรัญ  หนองบัว    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๐. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๒๑. นายอ านวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการ 
 ๒๒. นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการโดยต าแหน่ง 
 ๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายสมบัติ  แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม   กรรมการ                                               
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ  วงศ์วิเชียร  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๖. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๗. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๘. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรช านาญการ 
 ๙. นางสาวฐิติภรณ์  พงษ์ประเสริฐ   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๐. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ถึก   นิติกร 
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 ๑๑. นายธนพล  ภาคสุข    นิติกร 
 ๑๒. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 ๑๓. นายสมเกียรติ  ภูมิภักดิ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ๑๔. นายจ าเริญ  แก้วเพ็งกรอ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 ๑๕. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 ๑๖. นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 ๑๗. นายเชาวนาท  เพ็งสุข     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 ๑๘. นายศุภรากร  พานิชกิจ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 ๑๙. นางพีรานุช  รุ่งศรี    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 ๒๐. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ๒๑. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 
 ๒๒. นางกัลยาณี  ยังสังข์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๖.๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 
 ข้อเท็จจริง 
               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา    
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถาบันการศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของ     
แต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดท าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในมิติใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถบูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และ
นาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐาน  
การเรียนรู้ขึ้น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และ
สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๒๖ หลักสูตร ของวิทยาลัย 
นาฏศิลป จ านวน ๑๒ แห่ง และคณะศิลปศึกษา ในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งคณบดีคณะศิลปศึกษา เข้าร่วมในประชุมในวันนี้ด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติต่อสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๒๖ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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๑๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
  กฎหมาย  
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา       
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
  นโยบาย  
  - นโยบายอธิการบดีได้แถลงต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในการเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศ 
  - มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 อนุมัติในหลักการ
ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ โดยวิทยาลัยต้องมีความพร้อม
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  สังคม 
  - ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้        
ในศตวรรษที ่๒๑ ของมนุษย์ 
  - จิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน กระทรวง     
ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตครูให้มีคุณลักษณะและค่านิยม
ร่วมที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู 
  สถาบัน 
  - มาตรฐานการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้
จัดการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยในยุคแรกเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวร
สถานมงคล หรือวังหน้า ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบราชส านัก และได้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน เมื่อมีการขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคก็ยังยึดมั่นรูปแบบมาตรฐานอยู่ สิ่งที่ได้น าเข้ามาคือน า
ศิลปะพ้ืนบ้านรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา 
  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (สี่ปี) พ.ศ. 2562 
  - สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นที่มาของหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  ข้อบังคับคุรุสภา 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   (ก) มาตรฐานความรู้ (6 ข้อ) 
   (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
    (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู (5 ข้อ) 
   (ข) การจัดการเรียนรู้ (6 ข้อ) 
   (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (4 ข้อ) 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สี่ปี พ.ศ. 2562 
  สาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 
  1. สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
  2. ทฤษฎีดนตรี 

3. ประวัติ ปรัชญา ดนตรี เช่น ดนตรีในยุคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของดนตรี 
ประวัติศาสตร์และนวัตกรรม 

  4. ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
  5. การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
  6. จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
  7. เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 

8. ทักษะดนตรี ได้แก่ การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท การขับร้องและ
การขับร้อง ประสานเสียง การบรรเลง การแสดง และการถ่ายทอดความรู้สึกทาง
ดนตรี 

  9. หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
  10 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
  สาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนศิลปะ 
  2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
  3. นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู  
  4. นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านส าหรับครู 
  5. นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
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  6. ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
  7. ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
  8. การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
  9. สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู 
  10. นาฏศิลป์อาเซียน  
  11. การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
  12. การเขียนบทละครเบื้องต้น 
  13. การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
  14. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
  15. สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
  16. การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ในการพัฒนาครูของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งคุณลักษณะส าคัญมี ๒ ข้อ คือ ครูดี และครูเก่ง 
  ครูดี ประกอบด้วย 
  - บุคลิกภาพดี 
  - มีกิริยางาม 
  - คุณธรรมน าชีวิต 
  - รู้คิดจิตอาสา 
  - มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ครูเก่ง ประกอบด้วย 
  - เชี่ยวชาญศาสตร์สาขา (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 
  - ชาญศาสตร์การสอน 
  - ใช้วิจัยสร้างสรรค์งานครู 
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 
 
  ผลการด าเนินการ 
  การจัดท าหลักสูตร 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562 
  การวิพากษ์หลักสูตร 
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  วันที่ 18 มีนาคม 2562  
  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาชีพครู 
  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วันที่ 4 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  วันที่ 21 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต(4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..)      
ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25เมษายน 2562 และในการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี นาฏศิลป์สามารถคิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์งานศิลป์ 
  2. เป็นครูศิลปะที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
  3. สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  4. พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการ
ร่วมมือ  ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6. มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
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  โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต แต่โครงสร้างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้
จัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า) 31 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู 38 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 26 หน่วยกิต 
    2.1.2 กลุ่มการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า) 64 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 
    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า) 24 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต 
    รวม (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต 
 
  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาเหมือนกัน แต่จ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนหน่วย
กิตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ หน่วยกิต แต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ดังนี้ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๖ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๖๔ หน่วยกิต) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๑ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๓๙ หน่วยกิต) 
  จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพครูควบคู่กับวิชาเอก ซึ่งลักษณะเด่นคือทุกสาขา
วิชาเอก จะเรียนทักษะปฏิบัติ ๑ – ๕ ซึ่งนักศึกษานอกจากเรียนวิชาชีพครูแล้ว นักศึกษาต้องเน้นใน
การปฏิบัติวิชาเอกทุกภาคเรียน ๑ – ๕ ทุกสาขาวิชาจะต้องปฏิบัติ 
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  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 1 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 2 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 3 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์4 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์5 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  - ทักษะดนตรีไทย 1 
  - ทักษะดนตรีไทย ๒ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๓ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๔ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๕ 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  - ทักษะดนตรีสากล ๑ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๒ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๓ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๔ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๕ 
  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๑ 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๒   
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 3 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๕ 
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  รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  รายวิชาอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นของหลักสูตร โดยสถานศึกษาได้น าเอาศิลปะพ้ืนบ้านมา
ก าหนดเป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในกลุ่มของวิชาเอกเลือก สถานศึกษาละ 3 รายวิชา 
วิชาละ 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  3. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม  

  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
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  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  

  วิทยาลัยนาฏศิลป 
  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  1. ละครหลวงวิจิตร 
  2. ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
  3. นวัตศิลป์รังสรรค์ 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  1. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  2. ปี่พาทย์เสภา 
  3. ดนตรีในพระราชพิธีรัฐพิธี พิธีกรรม 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  1. วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง 
  2. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  3. บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาลต่าง ๆ  
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
  2. นวัตศิลป์ศึกษา 
  3. ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์  

  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
  2. นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
  3. ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
  2. ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ 
  3. ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ร าโทน 
  2. การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง  

  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงลิเก 
  3. มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. บูรพาภิวัตน์ศึกษา 
  2. บูรพาสังคีตคดีศึกษา 
  3. บูรพาสังคีตคดีศึกษาสร้างสรรค์ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ร าแม่บทโนรา 
  2. ร าท าบทโนรา 
  3. นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. หนังตะลุง 
  2. โนรา 
  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558 
  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง 
  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกมากกว่า 
1วิชาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าเอกละ 3 คน 
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  รายละเอียดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ตามเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่ชาวการศึกษาบอกว่าจะเป็น
ประวัติศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติ      
ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ประจวบเหมาะกับหลักสูตรนี้
เกิดขึ้นมาท าให้สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ต้องปรับปรุงหลักสูตร ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน จ านวน ๒๖ หลักสูตร ๖๐ สาขาวิชาเอก ก าหนดโครงสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๓๐ หน่วยกิต ในช่วงเวลาที่จัดท าหลักสูตรได้พูดคุยและปรึกษาหารือเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับ
หลักสูตรนี้ และเพ่ือให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในที่สุด   
ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คิดว่าในประเทศไทยไม่มี     
ใครเหมือน เนื่องจากว่าต้องเรียนวิชาทักษะทุกหลักสูตร ๕ ทักษะ ต่อเนื่องกันทั้ง ๕ เทอม ที่ท าตรงนี้
ได้ก็เพราะว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีขุมทรัพย์ด้านศิลปวัฒนธรรม คือมีผู้เชี่ยวชาญ มีศิลปินแห่งชาติ 
ครู อาจารย์ ที่รวมกันอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากกว่าที่แห่งอ่ืน หรือมากที่สุดในประเทศไทย   
จงึท าให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจุดเด่นในเรื่องของทักษะ ในเรื่องของฝีมือ มีองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีสาระความรู้สาขาวิชาดนตรี ๑๐ ข้อ 
และมีสาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ๑๖ ข้อ 
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กว้างมาก เช่น ดนตรี ต้องเรียนทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และดนตรีพ้ืนบ้าน สาชาวิชานาฏศิลป์ก็เช่นกัน ต้องเรียนทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ถ้าเป็น
คณะจะเรียนนาฏศิลป์สากลด้วย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมทั้งผู้ที่มาวิพากษ์
หลักสูตรบอกว่า ได้วิพากษ์หลักสูตรหลายมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่มีที่ไหนเหมือนกับของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  
  ส าหรับรายวิชาอัตลักษณ์ในแต่ละแห่งได้ครอบคลุมภูมิภาคด้วย เช่น วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 
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รายวิชาอัตลักษณ์ทุกที่ต้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษานั้น ๆ เช่น เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา  เมื่อจบออกมาแล้วครอบคลุมในภูมิภาคด้วย เช่น ภาคเหนือมีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายวิชาอัตลักษณ์ทั้ง ๒ แห่ง แบ่งเขต แบ่งพ้ืนที่กันเรียบร้อยว่าใครจะคุม
ส่วนไหนบ้าง เพราะว่าวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีอัตลักษณ์ของตนเอง  
  ส าหรับในภาคกลางของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีทั้งนาฏศิลป์และดนตรีจะต้องมี
ความลุ่มลึก ต้องรักษาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเอาไว้ให้ได้ เพื่อที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
หรือเป็นตัวแทนของชาวสุพรรณบุรี โดยมีการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  ๒. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  ๓. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
ซึ่งศิลปินแห่งชาติคือแม่ขวัญจิต ศรีประจัน เมื่อได้ทราบว่าวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีก าหนดรายวิชา
เหล่านี้ท่านปลื้มใจมากบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะรักษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคกลางของสุพรรณบุรี 
หรือพ้ืนบ้าน ภาคกลางในแถบนั้นเอาไว้ได้ เป็นปึกแผ่นและมั่นคง และท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดให้อย่าง
เต็มที ่
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต้องคงความเป็นโคราช
เอาไว้  ให้ได้ สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ 
      สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม 
ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะเป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของโคราช โดยศิลปินหรือผู้ทรงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของโคราชเมื่อทราบแล้วดีใจมากที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโคราชเอาไว้ และเต็มอกเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ 
  ในภาคใต้มีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก็ได้แบ่ง
โซนกันเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรายวิชาอัตลักษณ์ประกอบด้วย 
   สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
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  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  
โดยสรุป หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเรียนนาฏศิลป์มา มี
ความสวยงามและสมบูรณ์อย่างท่ีสุด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สิ่งส าคัญส าหรับ
หลักสูตรคือคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมนอกเล่ม เรื่อง คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตามเกณฑ์คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อง
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๕ คน กรณีท่ีมีรายวิชาเอกมากกว่า ๑ รายวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอก หลักสูตรละ ๓ คน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕..) 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ๑ คน ต้องตัดชื่อออกไป เพราะบุคคลคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบหลักสูตรได้ ต้อง
หาคนใหม่  มาเพ่ิมแทน 
  ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในตารางที่แสดงให้เห็น
เหมือนเป็นผลงานทางวิชาการที่ท ากันเป็นทีมหรือเป็นคณะ บางรายการจะเขียนชื่อผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรว่ามีใครบ้าง    แต่บางรายการมีชื่อคนคนเดียวแล้วต่อท้ายว่าและคณะ ท าให้ไม่รู้ว่าคนที่
รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในคณะของผลงานทางวิชาการนี้หรือไม่ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๓. ผลงานทางวิชาการของผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดไว้หรือไม่ว่าต้องเป็น
ผลงานของผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เรื่อง เป็นหลัก มิใช่ว่าเป็นผลงานร่วม เพราะที่แสดงให้
เห็นผลงานร่วมมีมาก เช่น สร้างสรรค์งานแสดง ๑ ชุด มีชื่อของผู้ที่ท าผลงานร่วม ๕ – ๖ คน สมควร
ตรวจสอบให้ถูกต้องเช่นกัน 
  ๔. หลักเกณฑ์ที่ส าคัญทั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด ทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนศักยภาพที่
ส าคัญ ๆ ได้ตรวจสอบมากพอสมควร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอข้อมูลบาง
ประการยังไม่ชัดเจนเพียงพอตามท่ีกรรมการสภาสถาบันได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ อยู่ในวิสัยที่จะปรับแก้ได้ 



255 

 

 

  ๕. โดยภาพรวมหลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี จะ
มีปัญหาตอนที่น าไปใช้ วิทยาลัยและคณะที่จะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องช่วยกันด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตร เพ่ือจะให้ได้ทั้งครูดี และครูเก่ง ที่เป็นเป้าหมายส าคัญ สมควรที่สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 
  ๖. หลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอขออนุมัติ มิใช่หลักสูตรใหม่ แต่เป็น
หลักสูตรปรับปรุง ดังนั้น เนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพียงแต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ เข้าใจว่ามีจุดเน้นของแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบ 
และเนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และโดยเฉพาะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   จะอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๒๖ หลักสูตร 
  ๗. ค าว่า “ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้าใจว่านาฏศิลป์และ
ช่างศิลป์เกิดขึ้นที่พ้ืนที่วังหน้า เพราะบ้านเมืองให้ใช้วังหน้าเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป และ
วิทยาลัยช่างศิลป พอมีค าว่า “วิถีวังหน้า” ก็มี “วิถีวังหลวง” เมื่อมีวิถีวังหน้าท าไมไม่มีวิถีวังหลวง    
ในอดีตวังหน้ากับวังหลวงที่เกิดขึ้นเพราะพ่ีน้อง มีแข่งขันกันระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเพ่ือให้เกิด     
ภูมิปัญญาของศิลปินต่าง ๆ ต่อมาคงจะมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องอ่ืน แต่ศิลปะทั้งหมดที่เกิดขึ้น    
มันเกี่ยวกับราชส านัก หรือของชาติ หรือของเมืองหลวง หรือของราชธานี เมื่อใช้ค าว่าวิถีวังหน้า 
เหมือนกับว่าแยกออกมา จึงไม่สมควรที่จะใช้ค าว่าวิถีวังหน้า หากจะไปใช้ค าว่าวิถีของราชส านักก็มิอาจ
กระท าได้ สรุปคือเป็นวิถีดั้งเดิม แต่จะใช้ค าว่าอะไรเหมาะสมแทนค าว่าวิถีวังหน้าคงจะต้องช่วยกันคิด 
แน่นอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเกิดขึ้นในแต่ละถิ่น ดินแดนเหนือ ใต้ ตะวันออก อีสาน ตามแต่ละ       
ภูมิประเทศ ประกอบด้วยลักษณะหลายประการ เช่น สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นมาแต่เดิม หรือการ
แลกเปลี่ยนไปมาระหว่างถิ่น เมื่อดูปรัชญาของหลักสูตร “ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ค าว่าวิถีวังหน้าควรหาค าท่ีเหมาะสมกว่านี้ 
  ๘. วิชาที่เสนอมาเห็นแต่ชื่อวิชา ควรมีหมายเหตุเอาไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใด 
เช่น นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง หรือละครหลวงวิจิตร มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะเวลาเสนอ
หลักสูตร ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา อาจต้องการรายละเอียดตรงนี้ 
  ๙. ในการน าหลักสูตรไปใช้ ควรมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ที่จะคอยนิเทศให้
ความช่วยเหลือ แนะน า ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร เนื่องจาก
วิทยาลัยจะใช้หลักสูตรของตัวเองเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเป็นห้องเรียนเครือข่าย  ถ้าสามารถที่จะไป
พบปะภาคเรียนละ ๑ – ๒ ครั้ง จะได้ให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยได้มาก อีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยจะ
ได้มีที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่กระท าผิดวินัย จะคัดชื่อออกและจัดหาคนใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม ส่วนค าว่า 
“วิถีวังหน้า”เป็นที่ทราบกันดีทั้งครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แต่เดิมมิได้บ่งบอกให้ชัดเจนมา    
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ในครั้งนี้อาจจะบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนที่เริ่มต้นขึ้นที่วังหน้า อีกจุดหนึ่งคือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเน้น ในเรื่องของการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ได้มีการสืบทอด
ท่าร าหรือนาฏศิลป์จากเพลงหรือท่าร า ในราชส านัก และในเรื่องของหลักสูตรได้วางหลักสูตรตามที่ได้
เรียนกันมาจากราชส านัก ทุกวิทยาลัยจะเรียนตามนี้ เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเรามีความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์หลายท่านชอบมากกับค าว่าวิถีวังหน้า 
คือคิดกันมานานมากกว่าจะได้ค าค านี้ ครูฝ่ายวิชาสามัญก็มีความชื่นชอบกับค าว่าวิถีวังหน้า เป็นค า
กล่าวที่มีความหมายและท าให้เกิดความภาคภูมิใจ แม้แต่เด็กที่อยู่ในต่างจังหวัด หรือในภูมิภาค
เมื่อก่อนยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ทุกคนได้รู้ถึงวังหน้าได้ชัดเจน ดังนั้น จึ งยังคงใช้ค าว่าวิถีวังหน้า ส่วนใน
รายวิชาสามัญมี ๑ รายวิชา ที่จะเรียนรายวิชานี้ รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ตั้งชื่อรายวิชา
ว่า “ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์” และท่านได้เขียนค าอธิบายรายวิชาที่ลึกซึ่ง คือเรียนวิชานี้แล้วจะรักประเทศ
ไทย จะรักรัตนโกสินทร์ และจะรักพระมหากษัตริย์ขึ้นอีกมากมาย จึงขออนุญาตใช้ค าว่า “วิถีวังหน้า” 
ต่อไป 
  ส าหรับรายชื่อวิชาที่เสนอในวันนี้ เป็นเพียงรายชื่อวิชาเท่านั้น ส่วนค าอธิบายรายวิชา 
จะมีต่างหากอีกเล่มหนึ่ ง ขอบเขตต่าง ๆ จะอยู่ ในค าอธิบายรายวิชา ๑ เล่ม คือ ๑ หลักสูตร            
ในวิทยาลัยจะมี ๒ เล่ม หลักสูตรดนตรี ๑ เล่ม และหลักสูตรนาฏศิลป์ ๑ เล่ม ถ้าดนตรีจะมี ๓ วิชาเอก 
คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล  และดนตรีพ้ืนบ้าน และการตั้งคณะกรรมการที่จะคอยนิเทศ ช่วยเหลือ 
แนะน าในการใช้หลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้ด าเนินการต่อไป 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน ค าว่า “วิถีวัง
หน้า” ถ้าพูดให้ลึกลงไปคือว่ามันจะเป็นความขัดแย้ง หรือเป็นชนวนท าให้เกิดความแตกแยกหรือไม่    
แต่พอได้ฟังค าอธิบายเหตุที่ต้องใช้ค าว่าวิถีวังหน้าจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พอจะรู้ได้ว่า
เจตนาคืออะไร ต้องการแสดงอะไร เพียงแต่ต้องการพูดถึงสถานที่ตรงนี้เท่านั้นเอง แต่บังเอิญว่าวังหน้า
มีเรื่องของความขัดแย้ง ก็เลยอาจจะท าให้เป็นปัญหาต่อไปได้ แต่เมื่อเป็นปรัชญาของหลักสูตรก็คงไม่
เป็นไร เราเอาความชัดเจนจาก ๓ บรรทัดไม่ได้ ต้องนั่งฟังกันประมาณ ๓ ชั่วโมงจึงจะรู้เรื่อง แต่ที่ซ่อน
อยู่คือความเป็นมาและการพัฒนาทางด้านศิลปะที่ก่อก าเนิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้มากกว่าอย่างอ่ืน 
ไม่ได้พูดในเชิงประวัติศาสตร์ แต่พูดในเชิงประวัติของศิลปะ ถ้ามีอะไรก็ถือว่าได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้ว 
ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปรับแก้ตามข้อแนะน าของกรรมการสภาสถาบัน 
 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตร และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตรตามที่เสนอ ของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๑๓ แห่งได้แก่ (๑) คณะศิลปศึกษา (๒) วิทยาลัยนาฏศิลป 
(๓) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (๔) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (๕) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (๖) 
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วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (๗) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (๘) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (๙) 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (๑๐) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (๑๑) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (๑๒) 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (๑๓) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และให้ปรับแก้ตามข้อแนะน าของ
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 
     นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นายอ านวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548 
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