
 
 

 
มคอ. ๒ 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

 ๑) รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 
 ๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓) วิชาเอก ๑ 
 ๔) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕) รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 ๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ  

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
สถาบัน 

๖ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ 
 ๑) ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๗ 
 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง ๘ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ๙ 
 ๑) ระบบการจัดการศึกษา ๙ 
 ๒) การด าเนินการหลักสูตร ๙ 
 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๑ 
 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือ  

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
๓๗ 

 ๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ๔๐ 
   
   



 สารบัญ (ตอ่)  

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๔๓ 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๔๓ 
 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๔๔ 
 ๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก    

    หลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
๕๖ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๖๙ 
 ๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๖๙ 
 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๖๙ 
 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๗๐ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๗๑ 
 ๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ๗๑ 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๗๑ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๗๓ 
 ๑) การก ากับมาตรฐาน ๗๓ 
 ๒) บัณฑิต ๗๔ 
 ๓) นักศึกษา ๗๔ 
 ๔) อาจารย์ ๗๕ 
 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๗๖ 
 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๗๗ 
 ๗) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) ๘๕ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๘๗ 
 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๘๗ 
 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๘๗ 
 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๘๗ 
 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๘๘ 

ภาคผนวก  ๘๙ 
 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา ๙๐ 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๐ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙           
                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕๓ 



 สารบัญ (ตอ่) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ  

               ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๗๐ 

 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผลการ 
                ศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๗๘ 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
                พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๘๖ 

 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาในภาค 
                ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๙๓ 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับ 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๙๗ 

 ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ  
                 ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓๐๒ 

 ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๓๐๙ 

 ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร- 
                บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๓๑๔ 

 ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี     
                 อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๓๑๙ 

 ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                 หลักสูตร 

๓๒๙ 

 ภาคผนวก ฑ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  
                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๓๗ 

 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
        ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
        พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๕๖ 

 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลัก 
                 ในแต่ละหมวดวิชา 

๔๐๔ 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ     ครุศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Music Education 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ไทย) :   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :   ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Education (Music Education) 

 ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  :   B.Ed. (Music Education) 
 

๓. วิชาเอก   
 - 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาตรี  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒  

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

๕.๓ ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 



๒ 
 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

   ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จัดการเรียนการสอนขึ้นโดยตรง 

๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                  

ดนตรีศึกษา (๕ปี) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะครุศาสตร์  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม                     
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม                           
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๒                
วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ.๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครูสอนวิชาดนตรีในทุกสังกัด 
๘.๒  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๘.๔  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๘.๕  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
๘.๖  ประกอบอาชีพอิสระ 

 ๘.๗  อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 

 

๓ 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีท่ีจบ 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายวราวุฒิ  เรืองบุตร 
ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ศป.บ. ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๔ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

๒๕๕๒ 

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๔๕ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสังคีต  ก าจัดพาลภัย 
ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๗ 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -          
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๒๕๕๓ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายบุลากร  สมไสย 
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๗ 
ศป.บ ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวอมรมาศ มุกดาม่วง 
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ดศ.บ. การประพันธ์เพลง มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 



๔ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง

ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๒) ท าให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
เพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) 
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค  ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและ
ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ
การจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุล
จากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ทั้ง ๓ เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของ
เอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่ างชาติใน
ภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาใน
ยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปราม                 
ยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ 
และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่ง
เน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจาก                 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ 



๕ 
 

(๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้
ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัด
การศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ 
และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มี
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความ
รอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและ
เพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้                   
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
 ๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 
 



หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญา 

  ผลิตครูดนตรีที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา 

 
๑.๒ ความส าคัญ   

ปัจจุบันอาชีพครูดนตรีศึกษาถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูดนตรีศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่
มีความส าคัญยิ่งของครูดนตรีศึกษาก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า  ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้  

 ๑.๓.๑ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านดนตรี                
ที่มีคุณภาพ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถบูรณาการทักษะการเรียนรู้ ด้านดนตรี อันก่อให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศ  
 ๑.๓.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ๑.๓.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางดนตรีและพัฒนาความรู้                 
สู่ระดับที่สูงขึ้นได้ 
  ๑.๓.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและ 
ประจ าชาติสู่ระดับสากลได้ 
 
 
 
 



๘ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

    ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาดนตรีศึกษาให้มี   
    มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ส านักงาน  
    คณะกรรมการอุดมศึกษา และ 
    คุรุสภา ก าหนด 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน   
    จากแผนพัฒนาการศึกษา  
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
     ของบุคลากรทางการศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

๒. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ดนตรีศึกษาให้สอดคล้องกับ 

   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

๑. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ 
    เปลี่ยนแปลงทาง สังคม 
    เศรษฐกิจ  การ เมืองและ

ความ 
    ก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

๓.แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

๑.สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 
 
 

 



 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 

ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง               
หมวด ๕) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘  สัปดาห์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง)  และให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๗  (ภาคผนวก ช) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือน ธันวาคม – เมษายน 

 ภาคฤดูร้อน     เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า                
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 



๑๐ 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
๒.๔.๒ จัดให้นักศึกษาแรกเข้าทุกคน สอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด กรณีนักศึกษาที่ผลสอบได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด นักศึกษาต้องอบรมปรับพื้นฐาน 
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ 
๒   
๓ 
 ๔ 

๖๐ 
- 
- 
- 

๖๐ 
๖๐ 
- 
- 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
- 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 
 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบด าเนินการ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
เงินทั้งหมด ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ    
 



๑๑ 
 

๒.๘. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.๒๕๕๒ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า  
(นก.) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

(นก.) 
ก. หมวดศึกษาทั่วไป 
     (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๐ 
 

๓๐  
๑๒  
๓   
๖ 
 ๙   

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    กลุ่มวิชาชีพครู 
       (๑) วิชาชีพครู 
             วิชาชีพครูบังคับ 
        (๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
     กลุ่มวิชาเอก 
        (๑) วิชาเอกบังคับ 
        (๒) วิชาเอกเลือก 

 ๙๔ 
๓๔ 

 
๒๒ 
๑๒ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 

๑๐๓  
๔๓  

 
๒๘  
๑๕  
๖๐  
๔๐  
๒๐ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ 
จ านวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๓๐  ๑๓๙ 

 
๓.๑.๓ รายวิชา  

ก าหนดความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา ๗ หลัก ดังนี้ 
๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
๒. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
๓. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชายึดหลัก ๓ ประการ คือ  

๓.๑ ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 



๑๒ 
 

๓.๒ ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
๓.๓ อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

๔. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว 
เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงหมวดวิชาในหลักสูตรดนตรีศึกษา 
เลขตัวที่ ๖ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
เลขตัวที่ ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

 โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนี้ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร์ 
๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  
๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  
๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  
๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  
๑๑๐  ๑๓๕  
๑๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๓๕  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ล าดับก่อนหลัง 

หมวดวิชาในหลักสูตร 



๑๓ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ  ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

 
   ๒) ลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรก าหนดดังนี้    
  ตัวเลข ๑ วิชาเกี่ยวกับทฤษฎีทางดนตรีศึกษา  
  ตัวเลข ๒ วิชาที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
  ตัวเลข ๓ วิชาที่เก่ียวกับการปฏิบัติทางดนตรีศึกษา 
  ตัวเลข ๔ วิชาที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
  ตัวเลข ๘ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   บังคับเรียน ๑๒ หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

 ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    บังคับเรียน  ๓ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

 ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         บังคับเรียน  ๖ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

 ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      บังคับเรียน ๙   หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาชีพครู    ๔๓ หน่วยกิต 

๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ   ๒๘ หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers           

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development                                  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation             

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher                               

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education            

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

   
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 ๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         ๑๕ หน่วยกิต 
  บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    

Practicum Teaching 1  
๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    
Practicum Teaching 2 

๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    
Practicum Teaching 3 

๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  
Internship 1  

๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 
Internship 2    

๖(๕๔๐) 

   
   

     ๒) กลุ่มวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
  ๒.๑) วิชาเอกบังคับ  ๔๐ หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีไทย 

Thai Music Theory 
๑(๑-๐-๒) 

๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 
Western Music Theory 

๑(๑-๐-๒) 

๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 
Music Skills for Music Education Teachers Instructor 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๑๐๐๑-๖๒ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก  
History of Thai Music and Western Music 

๑(๑-๐-๒) 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักการสอนดนตรีศึกษา 
Principles of Music Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒ การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา 
Preparation for Teaching Music Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒ การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 
Band Management for Music Education Teachers 

๓(๒-๒-๕) 

   



๑๗ 
 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา  
Strategies for Teaching Music Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรีโลก  
World of Music 

๓(๒-๒-๕) 
 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ การวิจัยทางดนตรีศึกษา 
 Music Education Research 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนาทางดนตรีศึกษา 
Seminar in Music Education 

๓(๒-๒-๕) 
 

๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ การน าเสนอผลงานทางดนตรี  
Music Presentation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อาศรมดนตรีศึกษา 
All Music Study 

๑(๐-๒-๑) 
 

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ การสร้างสรรค์เครื่องมือและนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 
Creation of Music Tools and Musical Education 
Innovation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๑๑๑๑-๖๒   การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ 
Khong Wong Yai Skills Teaching 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๑๒๑๑-๖๒   การสอนทักษะคีย์บอร์ด 
Keyboard Skills Teaching 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๑๓๑๑-๖๒   การสอนทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน 
Teaching Thai Folk Musical Skills 

๒(๑-๒-๓) 

   
๒.๒) กลุ่มวิชาเอกเลือก       ๒๐  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ก) กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรีไทย 
๑) กลุ่มดนตรีไทย  บังคับเรียน ๑๑  หน่วยกิต 

๑๔๕๒๑๐๑-๖๒ การสอนจังหวะในดนตรีไทย 
Rhythm in Thai Music 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๑๐๒-๖๒ การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย 
Teaching Thai history and Music Theory 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๑๐๓-๖๒ การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 
Thai Music Analyzing and Compose Thai Songs 

๒(๑-๒-๓) 



๑๘ 
 

๑๔๕๒๑๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีไทย 
Thai Music Ensemble Skills 

๑(๐-๒-๑) 

๑๔๕๒๑๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีไทย 
Thai Music Ensemble Teaching 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๐๑๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีไทย 
Enhance Thai Music Skills 

๒(๑-๒-๓) 

   ๒) กลุ่มวิชาทักษะเครื่องมือเอก  ไม่น้อยกว่า  ๙   หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
กลุ่มเครื่องดีด 
๑๔๕๐๑๑๑-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๑ 

Thai Plucked Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๑๒-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๒ 
Thai Plucked Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๑๓-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๓ 
Thai Plucked Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องสี 
๑๔๕๐๑๒๑-๖๒ ทักษะเครื่องสีไทย ๑ 

Thai Bowed Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๒๒-๖๒ ทักษะเครื่องสีไทย ๒ 
Thai Bowed Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๒๓-๖๒ ทักษะเครื่องสีไทย ๓ 
Thai Bowed Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องตี 
๑๔๕๐๑๓๑-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๑ 

Thai Percussion Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๓๒-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๒ 
Thai Percussion Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๓๓-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๓ 
Thai Percussion Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องเป่า 
๑๔๕๐๑๔๑-๖๒ ทักษะเครื่องเป่าไทย ๑ 

Thai Wind Instruments Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

   



๑๙ 
 

๑๔๕๐๑๔๒-๖๒ ทักษะเครื่องเป่าไทย ๒ 
Thai Wind Instruments Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๔๓-๖๒ ทักษะเครื่องเป่าไทย ๓ 
Thai Wind Instruments Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
๑๔๕๐๑๕๑-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑ 

Vocal Skills- Thai Classical Song Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๕๒-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒  
Vocal Skills- Thai Classical Song Skills 2  

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๕๓-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓ 
Vocal Skills- Thai Classical Song Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มขิมไทย 
๑๔๕๐๑๖๑-๖๒ ทักษะขิมไทย ๑ 

Kim Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๖๒-๖๒ ทักษะขิมไทย ๒ 
Kim Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๑๖๓-๖๒ ทักษะขิมไทย ๓ 
Kim Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

   
ข) กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรีตะวันตก 

๑) กลุ่มดนตรีตะวันตก บังคับเรียน  ๑๑  หน่วยกิต 

๑๔๕๒๓๐๑-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑ 
Teaching Western Music Theory 1 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๓๐๒-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒ 
Teaching Western Music Theory 2 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๓๐๓-๖๒ การสอนประวัติดนตรีตะวันตก 
Teaching Western Music History 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๓๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก 
Teaching Western Music Ensemble Skills 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๓๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก 
Western Music Ensemble Skills 

๑(๐-๒-๑) 

   



๒๐ 
 

๑๔๕๐๒๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีตะวันตก 
Enhance Western Music Skills 

๒(๑-๒-๓) 

   
   ๒) กลุ่มวิชาทักษะเครื่องมือเอก  ไม่น้อยกว่า  ๙   หน่วยกิต 
     เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
กลุ่มกลุ่มกีตาร์ 
๑๔๕๐๓๒๑-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๑ 

Guitar Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๒๒-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๒ 
Guitar Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๒๓-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๓ 
Guitar Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มคีย์บอร์ด 
๑๔๕๐๓๑๑-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ 

Keyboard Skills 1   
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๑๒-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ 
Keyboard Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๑๓-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ 
Keyboard Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องสายสากล 
๑๔๕๐๓๓๑-๖๒ ทักษะเครื่องสายสากล ๑ 

String Instrument Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๓๒-๖๒ ทักษะเครื่องสายสากล ๒ 
String Instrument Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๓๓-๖๒ ทักษะเครื่องสายสากล ๓ 
String Instrument Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องกระทบ 
๑๔๕๐๓๔๑-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๑ 

Percussion Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๔๒-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๒ 
Percussion Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๔๓-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๓ 
Percussion Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 



๒๑ 
 

กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 
๑๔๕๐๓๕๑-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑  

Brass Instrument Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๕๒-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒ 
Brass Instrument Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๕๓-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๓ 
Brass Instrument Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มเครื่องลมไม้ 
๑๔๕๐๓๖๑-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๑ 

Woodwind Instrument Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๖๒-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๒ 
Woodwind Instrument Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๖๓-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๓ 
Woodwind Instrument Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มขับร้องสากล 
๑๔๕๐๓๗๑-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๑ 

Vocal Skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๗๒-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๒ 
Vocal Skills 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๐๓๗๓-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๓ 
Vocal Skills 3 

๓(๒-๒-๕) 

 
ค) กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรีพื้นบ้าน 

๑) กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน บังคับเรียน  ๑๑  หน่วยกิต 

๑๔๕๒๒๐๑-๖๒ การสอนดนตรีพ้ืนบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย 
Teaching Folk Music in Various Regions of Thailand 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๒๐๒-๖๒ การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน 
Teaching History and Thai Folk Music Literature 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๒๐๓-๖๒ การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงพื้นบ้าน 
Teaching Music Analyzing and Compose Thai Folk 
Songs 

๒(๑-๒-๓) 

   



๒๒ 
 

๑๔๕๒๒๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน 
Teaching Thai Folk Ensemble  

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๒๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน 
Thai Folk Ensemble Skills 

๑(๐-๒-๑) 

๑๔๕๐๓๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีพื้นบ้าน 
Enhance Thai Folk Music Skills 

๒(๑-๒-๓) 

   ๒) กลุ่มวิชาทักษะเครื่องมือเอก  ไม่น้อยกว่า  ๙   หน่วยกิต 
     เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
๑๔๕๐๒๑๑-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๑  

Thai Folk skills 1 
๓(๒-๒-๕) 

 
๑๔๕๐๒๑๒-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ 

Thai Folk skills 2 
๓(๒-๒-๕) 

 
๑๔๕๐๒๑๓-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๓ 

Thai Folk skills 3 
๓(๒-๒-๕) 

   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๓.๑.๔ การจัดแผนการศึกษา 
 ก าหนดให้นักศึกษาเลือกแผนการเรียนตามวิชาเอกกลุ่มดนตรีที่เลือกเรียน  ดังนี้ 
  ก) แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอก  กลุ่มดนตรีไทย 

 
ชั้นปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ การสอนทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ การสอนทักษะคีย์บอร์ด ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๑๐๑-๖๒ การสอนจังหวะในดนตรีไทย ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๑๐๒-๖๒ การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๑xx-๖๒ ทักษะเครื่อง.............. ๑ ๓(๒-๒-๕) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 



๒๔ 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๑๐๓-๖๒ การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๑xx-๖๒ ทักษะเครื่อง.............. ๒ ๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
 

ชั้นปีที ่๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ 
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒ การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ 
การสร้างสรรค์เครื่องมือและนวัตกรรม
ทางดนตรีศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๑๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีไทย ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๐๑xx-๖๒ ทักษะเครื่อง............. ๓ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕xxxxx-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีxxx ๒(๑-๒-๓) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 
 
 



๒๕ 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรีโลก ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๑-๖๒ การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรี

ศึกษา 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อาศรมดนตรีศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
๑๔๕๒๑๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีไทย ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) 

 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๐๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ การวิจัยทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ การน าเสนอผลงานทางดนตรี ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนาทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 



๒๖ 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 

(วิชาชีพครู) 
  รวมหน่วยกิต ๖ 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 

  รวมหน่วยกิต ๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

ข) แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอก  กลุ่มดนตรีตะวันตก 
 

ชั้นปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ การสอนทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ การสอนทักษะคีย์บอร์ด ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๓๐๑-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑ ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๓๐๓-๖๒ การสอนประวัติดนตรีตะวันตก ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๓xx-๖๒ ทักษะเครื่อง.............. ๑ ๓(๒-๒-๕) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 



๒๘ 
 

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๓๐๒-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒ ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๓xx-๖๒ ทักษะเครื่อง.............. ๒ ๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
 
 

ชั้นปีที ่๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ 
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒ การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ 
การสร้างสรรค์เครื่องมือและ
นวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๓๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๐๓xx-๖๒ ทักษะเครื่อง.............. ๓ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕xxxxx-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรี…….. ๒(๑-๒-๓) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 



๒๙ 
 

 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรีโลก ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๑-๖๒ การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรี

ศึกษา 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อาศรมดนตรีศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
๑๔๕๒๓๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) 

 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๐๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ การวิจัยทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ การน าเสนอผลงานทางดนตรี ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนาทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 



๓๐ 
 

 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) 
(วิชาชีพครู) 

  รวมหน่วยกิต ๖ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 

  รวมหน่วยกิต ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
ค) แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอก  กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน 

 
ชั้นปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ การสอนทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ การสอนทักษะคีย์บอร์ด ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๒๐๑-๖๒ 
การสอนดนตรีพ้ืนบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของไทย 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๒๒๐๒-๖๒ 
การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรี
พ้ืนบ้าน 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๐๒xx-๖๒ ทักษะเครื่อง..........๑ ๓(๒-๒-๕) 



๓๒ 
 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๒๐๓-๖๒ 
การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลง
พ้ืนบ้าน 

๒(๑-๒-๓) 

๑๔๕๐๒xx-๖๒ ทักษะเครื่อง..........๒ ๓(๒-๒-๕) 
รวมหน่วยกิต ๒๐ 

 
 
 

ชั้นปีที ่๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ 
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒ การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ 
การสร้างสรรค์เครื่องมือและนวัตกรรม
ทางดนตรีศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๔๕๒๒๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๐๒xx-๖๒ ทักษะเครื่อง..........๓ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕xxxxx-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีxxx ๒(๑-๒-๓) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 



๓๓ 
 

 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรีโลก ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๑-๖๒ การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรี

ศึกษา 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อาศรมดนตรีศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
๑๔๕๒๒๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๒(๑-๒-๓) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๐๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ การวิจัยทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ การน าเสนอผลงานทางดนตรี ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนาทางดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 



๓๔ 
 

 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 
(วิชาชีพครู) 

  รวมหน่วยกิต ๖ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 

  รวมหน่วยกิต ๗ 
 

๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
     แสดงในภาคผนวก ก. 



 

 
 

๓๕ 
 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
    ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายวราวุฒิ  เรืองบุตร 
ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ศป.บ. ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๔ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ  มาเพ็ชร 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๕๒ 
ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๔๕ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสังคีต  ก าจัดพาลภัย 

ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๗ 

วท.บ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๒๕๕๓ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายบุลากร  สมไสย 
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๗ 
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวอมรมาศ มุกดาม่วง 
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ดศ.บ. การประพันธ์เพลง มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 

 
 
 



 

 
 

๓๖ 
 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รอง

ศาสตราจารย ์
นายเฉลมิศักดิ์  พิกุลศร ี

Ph.D. Musicology Banaras Hindu University India ๒๕๒๓ 

M.Mus. Musicology BanarasHindu University India ๒๕๒๙ 

ค.บ. ดนตร ี วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕๓๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางมาศสุภา เพชรรัตน ์

ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
ค.บ. ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕๒๓ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวนรินทรภ์ัส สุขสีนธิ ์

ศศ.ม.  มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๐ 
ศป.บ. ดนตรไีทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๘ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสง่า  ก าจัดพาลภัย 

ปร.ด. ดุริยางคศลิป์ ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๕๕ 

ศศ.ม. ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันราชภฏัเลย ๒๕๔๖ 

ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ วิทยาลัยครเูลย ๒๕๓๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสุวิทย์  สารเงิน 

ศศ.ม. ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๙ 

ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครเูลย ๒๕๓๐ 

ป.กศ.สูง ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครเูลย ๒๕๒๘ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวธนากร  เทวะหะ 
ศษ.ม หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๕๔ 

ศป.บ. ดนตรไีทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๒ 

 



 

๓๗ 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ)  
     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย                   
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณา
การความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธี
การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทาง
การศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
๔.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคน
อ่ืนมีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  ๔.๑.๒ ด้านความรู้ 

๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิ
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 



 

๓๘ 
 

Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

๓) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๔.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  ๔.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 



 

๓๙ 
 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม

สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การท า งาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

๔.๑.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่ อในการสร้ างหลักสูตรรายวิชา                       

การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง                
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน                   
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 



 

๔๐ 
 

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๔.๒ ช่วงเวลา  
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ชั้นปีที ่ ๑ ภาคการศึกษาที่  ๒       
๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ชั้นปีที ่ ๒ ภาคการศึกษาที่  ๒      
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ชั้นปีที ่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒       
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ชั้นปีที ่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑      
๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ชั้นปีที ่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒      

 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
ชั้นปีที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๓ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ๖ หน่วยกิต ๕๔๐ ชั่วโมง 
๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๖ หน่วยกิต ๕๔๐ ชั่วโมง 

 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
สาขาวิชาดนตรีศึกษาก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยทางการศึกษาและวิจัยทางดนตรีศึกษา ซึ่งอยู่หมวด

วิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ โดยงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีศึกษา หรือดนตรีวิทยา หรือ
ดนตรีเพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิชาเอก หรือการสร้างนวัตกรรมทางดนตรี  ทั้งนี้ มีการสอบประเมินและมี
รายงานที่ต้องน าตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดส่งอย่างเคร่งครัด  

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน หรือผลิตสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน หรือดนตรีวิทยา หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  หัวข้อของงานวิจัยจะต้อง
เกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม หรืองานสร้างสรรค์  หรือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ใหม่  ทั้งนี้ต้องมีรายงานน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
๕.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



 

๔๑ 
 

๒)  มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒.๒ ด้านความรู้ 
๑)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้ 

๒) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา             

การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้                 
แก่ชุมชนและสังคม  

๕.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม     
 
๕.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 

๔๒ 
 

๒) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน                 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี  
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

๕.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

๒) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารูค้ิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 

๕.๓ ช่วงเวลา  
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  ๑    ของปีการศึกษาที่  ๓   
- การวิจัยทางดนตรีศึกษา    ภาคการศึกษาที่  ๒    ของปีการศึกษาที่  ๓  

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓  หน่วยกิต 
- การวิจัยทางดนตรีศึกษา   ๓  หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มก่อนการท าการ

วิจัยเป็นรายบุคคล  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท า
บันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่าง
โครงงานวิจัยให้ศึกษา    

๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการ
ท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  ๓ คน 



 
 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. ความสามารถด้านการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน

เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติ

ของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

๒. ความสามารถด้านวิชาการ  

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ

การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดี

ต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและ

การประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ

เรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ

น าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

๓. ด้านคุณธรรม 

 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ

ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี

ศีลธรรม  

๔. ด้านบุคลิกภาพ  

 

มีทักษะทางสังคม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างาน

ร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี            

มีน้ าใจ/เอ้ืออาทร รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน จิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการ

งานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
 
 
 



 

๔๔ 
 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
     ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ    
     ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 
  ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๒) การเรียนรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์ เชิ งปฏิบัติการ (Interaction Action 
Learning) 
  ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  ๕) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
  ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  
  ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 
 



 

๔๕ 
 

 

๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  ๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

๒.๒ ด้านความรู้ 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้  การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้                
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาท ิการบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ก ร ะบวนกา รทา ง วิ ศ ว ก ร รมและคณิ ตศ าสตร์  (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    

  ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

  ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
น าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน   



 

๔๖ 
 

 

  ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  

  ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
  ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
  ๘) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
  ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของ
ความรู้ 
  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

  ๒.๓.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ



 

๔๗ 
 

 

การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
  ๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
  ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  

๗ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม  ( Research and Innovation 
Development ) 
  ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 



 

๔๘ 
 

 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม    
  ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 
Action) 
  ๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ 
  ๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
  ๕ ) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติ งานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
  ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
  ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 



 

๔๙ 
 

 

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๕.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
  ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  ๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 



 

๕๐ 
 

 

๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๖.๑ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบ
การณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   ๕) น าสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑                
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  ๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 



 

๕๑ 
 

 

  ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   ๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ    
   ๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 
   ๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้               
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ



 

๕๒ 
 

 

นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ก ร ะบวนกา รทา ง วิ ศ ว ก ร รมและคณิ ตศ าสตร์  ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
   ๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา    
   ๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  
   ๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
   ๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
 
 
 
 



 

๕๓ 
 

 

 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม    
   ๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
   ๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ                 
เชิงคุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
 



 

 
 

๕๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ 2.๑ 2.๒ 2.๓ 2.๔ 2.๕ 3.๑ 3.๒ 3.๓ 4.๑ 4.๒ 4.๓ 4.๔ 5.๑ 2.๒ 5.๓ 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                    

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                      

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ                    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เขม้แขง็                    

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                    

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ                    

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล                    



 

๕๕ 
 

 

๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   ๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ    
   ๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 
   ๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้               
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ก ร ะบวนกา รทา ง วิ ศ ว ก ร รมและคณิ ตศ าสตร์  ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
   ๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป



 

๕๖ 
 

 

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา    
   ๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  
   ๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
   ๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล  สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่า งสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม    
   ๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
   ๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ                 
เชิงคุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 

๕๗ 
 

 

   ๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
  
 ๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   ๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่ อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา                     
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่
   ๖.๒ สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 
   ๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างาน
กับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต  มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   ๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ      
   ๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง



 

 
 

๕๘ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 
กลุ่มวชิาชีพครู 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์                         
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู                         

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร                         
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู ้                         
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้

                        

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้                         

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จติวิทยาส าหรับคร ู                         



 

 
 

๕๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศกึษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                        

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร                         
กลุ่มวชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                            
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                            
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓                            
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                            

 
  



 

 
 

๖๐ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

๑๔๕๑๑๐๑-๖๒  ทฤษฎีดนตรไีทย                         

๑๔๕๑๓๐๑-๖๒  ทฤษฎีดนตรตีะวันตก                         

๑๔๕๑๐๒๑-๖๒  ทักษะดนตรสี าหรับครดูนตรี
ศึกษา 

                        

๑๔๕๑๐๐๑-๖๒  ประวัติดนตรตีะวันตกและดนตรี
ไทย 

                        

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒  หลักการสอนดนตรีศึกษา                         

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒  การเตรียมการสอนทางดนตรี
ศึกษา 

                        

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  การจัดการวงดนตรีส าหรับครู
ดนตรีศึกษา 

                        

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒  กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา                         

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  ดนตรีโลก                         

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒  การวจิัยทางดนตรีศึกษา                         



 

 
 

๖๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๔๐๔๑-๖๒  สมัมนาทางดนตรีศึกษา                         

๑๔๕๓๐๓๑-๖๒  การน าเสนอผลงานทางดนตร ี                         

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒  อาศรมดนตรีศกึษา                         

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒  การสรา้งสรรค์เครื่องมือและ   
           นวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 

                        

๑๔๕๐๑๐๑-๖๒  การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่                         

๑๔๕๐๒๐๑-๖๒  การสอนทักษะคีย์บอร์ด                         

๑๔๕๐๓๐๑-๖๒  การสอนทักษะเครื่องดนตร ี
          พื้นบ้าน 

                        

 
 



 

 
 

๖๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก (ดนตรีไทย) 

 ๑๔๕๒๑๐๑-๖๒  การสอนจังหวะในดนตรีไทย                         
๑๔๕๒๑๐๒-๖๒  การสอนประวัตแิละทฤษฎ ี
           ดนตรีไทย                         

๑๔๕๒๑๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ ์
           เพลงไทย                         

๑๔๕๒๑๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีไทย                         

๑๔๕๒๑๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรไีทย                         

๑๔๕๐๑๐๑-๖๒  เพิ่มพูนทักษะดนตรีไทย                         

๑๔๕๐๑๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๑                         



 

 
 

๖๓ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๐๑๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๒                         

๑๔๕๐๑๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๓                         

๑๔๕๐๑๒๑-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๑                         

๑๔๕๐๑๒๒-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๒                         

๑๔๕๐๑๒๓-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๓                         

๑๔๕๐๑๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๑                         

๑๔๕๐๑๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๒                         

๑๔๕๐๑๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๓                         

๑๔๕๐๑๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องเปา่ไทย ๑                         

๑๔๕๐๑๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องเปา่ไทย ๒                         



 

 
 

๖๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๐๑๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องเปา่ไทย ๓                         

๑๔๕๐๑๕๑-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑                         

๑๔๕๐๑๕๒-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒                         

๑๔๕๐๑๕๓-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓                         

๑๔๕๐๑๖๑-๖๒  ทักษะขิมไทย ๑                         

๑๔๕๐๑๖๒-๖๒  ทักษะขิมไทย ๒                         

๑๔๕๐๑๖๓-๖๒  ทักษะขิมไทย ๓                         

กลุ่มวชิาเอกเลือก (ดนตรีสากล) 
 ๑๔๕๒๓๐๑-๖๒  การสอนทฤษฎดีนตรตีะวันตก๑                         

๑๔๕๒๓๐๒-๖๒  การสอนทฤษฎดีนตรตีะวันตก ๒                         



 

 
 

๖๕ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๒๓๐๓-๖๒  การสอนประวัตดินตรตีะวันตก                         

๑๔๕๒๓๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรตีะวันตก                         

๑๔๕๒๓๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก                         

๑๔๕๐๒๐๑-๖๒  เพิ่มพูนทักษะดนตรีตะวันตก                         

๑๔๕๐๓๒๑-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๑                         

๑๔๕๐๓๒๒-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๒                         

๑๔๕๐๓๒๓-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๓                         

๑๔๕๐๓๑๑-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๑                         

๑๔๕๐๓๑๒-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๒                         

๑๔๕๐๓๑๓-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๓                         



 

 
 

๖๖ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๐๓๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๑                         

๑๔๕๐๓๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๒                         

๑๔๕๐๓๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๓                         

๑๔๕๐๓๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๑                         

๑๔๕๐๓๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๒                         

๑๔๕๐๓๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๓                         

๑๔๕๐๓๕๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑                         

๑๔๕๐๓๕๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒                         

๑๔๕๐๓๕๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๓                         

๑๔๕๐๓๖๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๑                         



 

 
 

๖๗ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๔๕๐๓๖๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๒                         

๑๔๕๐๓๖๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๓                         

๑๔๕๐๓๗๑-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๑                         

๑๔๕๐๓๗๒-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๒                         

๑๔๕๐๓๗๓-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๓                         

กลุ่มวชิาเอกเลือก (ดนตรีพ้ืนบ้าน) 
 ๑๔๕๒๒๐๑-๖๒  การสอนดนตรพีื้นบ้านในภูมิภาค
           ต่าง ๆ ของไทย 

                        

๑๔๕๒๒๐๒-๖๒  การสอนประวัตแิละวรรณกรรม    
          ดนตรีพื้นบ้าน                         



 

 
 

๖๘ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 
๑๔๕๒๒๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ ์    
           เพลงพื้นบ้าน                         

๑๔๕๒๒๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน                         

๑๔๕๒๒๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน                         

๑๔๕๐๓๐๑-๖๒  เพิ่มพูนทักษะดนตรีพื้นบ้าน                         

๑๔๕๐๒๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๑                         

๑๔๕๐๒๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๒                         

๑๔๕๐๒๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๓                         

 



หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 
ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลของแต่ละรำยวิชำเป็นสัญลักษณ์ต่ำงๆ ซึ่งมีค่ำระดับคะแนนดังนี้  

  ระดับคะแนน        ค่ำระดับคะแนน 
 A      ๔.๐๐ 
 B+      ๓.๕๐ 
 B      ๓.๐๐ 
 C+      ๒.๕๐ 
 C      ๒.๐๐ 
 D+      ๑.๕๐ 
 D      ๑.๐๐ 
 E      ๐.๐๐ 

 และให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภำคผนวก จ)   
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ให้มีกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิต่ำงๆ ได้แก่ มคอ. ๑ มคอ. ๒ 

มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ.๗ 
- มีคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยละเอียดของรำยวิชำ รำยละเอียดของประสบกำรณ์ ภำคสนำม และ

กิจกรรมเสริมควำมเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งกำรก ำกับให้สอดคล้องกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

- มีกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
- สถำนศึกษำที่รับนิสิตนักศึกษำไปปฏิบัติกำรสอนในสำขำวิชำเฉพำะด้ำนหรือวิชำเอกมีกำร ประเมิน

นิสิตนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ และควรมีกำรทวนสอบกำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมท่ีคุรุสภำก ำหนด 
  ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

๑) มีคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยละเอียดของรำยวิชำ  รำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม และกิจกรรมเสริมควำมเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งกำรก ำกับให้สอดคล้องกับมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ของหลักสูตร 

๒) สถำนศึกษำที่รับนักศึกษำไปปฏิบัติกำรสอนในสำขำวิชำเฉพำะด้ำนหรือสำขำวิชำเอก             
มีกำรประเมินนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกร่วมทวนสอบผลกำรเรียนรู้ 



๗๐ 
 

  ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

   ๑) ประเมินจำกบัณฑิตที่จบ   

   ๒) ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องเรียนครบจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยว่ำด้วยกำร
จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภำคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยว่ำ
ด้วยกำรวัดและประเมินกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภำคผนวก จ หมวด ๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  ๑) การปฐมนิเทศ     
  ๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู  การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
  ๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผล
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส     
  ๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับ คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ   
 
  ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   ๑) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนประเภท
ต่างๆ การวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
   ๒) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการในทางวิชาชีพ 
   ๓) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๔) จัดการประชุมเพ่ือให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ปรับปรุง
รายวิชา หรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชา 
  ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   ๑) ส่งเสริมให้ผู้สอนเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอน การใช้สถิติเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ฯลฯ   
   ๒) สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัย ทั้งงานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน และ
การวิจัยในสาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

 



๗๒ 
 

๓) จัดโครงการบริการทางวิชาการในท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา เช่น                
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เพ่ือน าประสบการณ์มาพัฒนาหรือ
บูรณาการการเรียนการสอน 

๔) สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 
 
 



 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  

๑. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 

๓) การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑ – ๕ ดังนี้ 

 ๓.๑ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

๓.๔ มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

๓.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

๔) ในกรณีท่ีสาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 
 
 



๗๔ 
 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคุณลักษณะ ดังนี้  
๑) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู (Engaged Teacher)  
๒) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ (Learner & Literate) และมีปัญญา  
๓) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีหรือด้านอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
๔) เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  

 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๒ มีกระบวนการ           
รับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่                      
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
๑) ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า                 

มีค่านิยมเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 
๒) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
๑. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และ/

หรือ 
๒. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่                    
การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชา เพื่อด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา 

 



๗๕ 
 

๓.๓ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาใน
ระดับท่ีสูง ดังนี้ 

๑) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบ
และกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้จากทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่
เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป 

๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข้าพบ
นักศึกษาในชั่วโมงที่ปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบนอกชั่วโมงที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อ
คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 
 
๔. อาจารย์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด
กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

๒. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เสนอ
ขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

๔. นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ยังได้มอบหมายให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

 



๗๖ 
 

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ดังนี้  

๑. คณาจารย์ใหม ่
   ๑) การปฐมนิเทศ     
   ๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู  การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผล
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส     
   ๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับ คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ   
    ๒. คณาจารย์ประจ าการ     
   ๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และ หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน     
   ๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ     
   ๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ                
การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน 
ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์



๗๗ 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่า
มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ              
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.๓ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕ 
ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ที่ผ่านมาพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่เดิม มีดังนี้ 

๖.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพ่ือจัด

ชื่อต ารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจ า 
ดังนี้ 

 
 



๗๘ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ห้องปฏิบัติการดนตรี ๒๐๕๐๓ 
ห้องเรียน ห้อง ๒๐๕๐๕ จ านวน ๔๐ ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเครื่องสาย ๒๐๕๐๖ 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยปี่พาทย์ ๒๐๕๐๗ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓๒๐๑  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓๒๐๔  
ห้องเรียน ห้อง ๒๓๒ ที่นั่ง จ านวน ๔๐ ที่นั่ง 
ห้องเรียน ห้อง ๒๓๖ ห้อง Microteaching ที่นั่ง จ านวน ๔๐ ที่นั่ง 
ห้องเรียน ห้อง ๒๓๗ ที่นั่ง จ านวน ๔๐ ที่นั่ง 
ห้องปฏิบัติการเปียโน ๒๓๘ จ านวน ๒๐ ที่นั่ง 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

มีการใช้
ทรัพยากร
ร่วมกันใน

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
 
อุปกรณ์การสอน 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน+ล าโพง 
วิชวลไลเซอร์ 
จอ (ฉายภาพ) 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
กล้องดิจิตอล 
กล้องวีดีโอ 
เครื่องสแกนเนอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

๒๗ 
๑๕ 
๒ 

๑๐ 
๑๕ 
๒ 
๑ 
๑ 
๒ 
๙ 

๑๐ 

มีการใช้
ทรัพยากร
ร่วมกันใน
คณะ 

  
อุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาดนตรีศึกษากลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

วงกลองยาว  

๑. กลองยาวอีสาน ๑๔  ใบ  

๒. กลองร ามะนา ๖  ใบ  

๓. ฉาบใหญ่ ๘  คู่  



๗๙ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

๔. ฉาบเล็ก ๒  คู่  

๕. โหม่ง ๑  ใบ  

วงแคน  

๑. แคน ๗ ๒  เต้า  

๒. แคน ๘ ๔  เต้า  

๓. แคน ๙ ๓  เต้า  

๔. แคน ๑๐ ๓  เต้า  

๕. แคน ๑๑ ๓  เต้า  

วงกันตรึม  

๑. กลองกันตรึม ๔  ใบ  

๒. ปี่อ้อ ๒  เลา  

๓. ปี่ใน ๒  เลา  

๔. ฉิ่ง ๒  คู่  

๕. กรับ ๒  คู่  

๖. ฉาบเล็ก ๒  คู่  

๗. ซอกันตรึม ๒  คัน  

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

๑. ซออีสาน ๒๐  คัน  

๒. โปงลาง ๑๐  ผืน  

๓. พิณโปร่ง ๒๐  ตัว  

๔. พิณไฟฟ้า ๒  ตัว  

๕. เบส ๒  ตัว  

๖. แคน ๑๐  เต้า  

๗. ไหซอง ๒  ชุด  

๘. ตู้แอมป์พิณ ๒  ตู้  

๙. ตู้แอมป์เบส ๒  ตู้  

  



๘๐ 
 

อุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาดนตรีศึกษากลุ่มเครื่องดนตรีสากล 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

ชุดเครื่องเสียง  

๑. EQ กราฟิคอีควอไลเซอร์ Graphic Equaliser ๑  ตัว  

๒. สายมัลติคอร์  Multicore cable ๑  ชุด  

๓. ดิจิตอล ครอสโอเวอร์ Digital Crossovers ๑  ตัว  

๔. มัลติคอมเพรซเซอร์ MultiCompressor ๑  ตัว  

๕. ดิจิตอลเอฟเฟ็ค ๑  ตัว  

๖. ตู้เบส ๔  ตัว  

๗. ตู้เสียงกลาง ๔  ตัว  

๘. ตู้เสียงแหลม ๒  ตัว  

๙. พาวเวอร์แอมป์ ชนิด ๕๐๐๐ วัตถ ์ ๑  ตัว  

๑๐. พาวเวอร์แอมป์ขับล าโพงเสียงกลาง ชนิด ๓๐๐๐ วัตถ์ ๑  ตัว  

๑๑. พาวเวอร์แอมป์ขับล าโพงเสียงแหลม ชนิด ๓๐๐๐ วัตถ ์ ๑  ตัว  

วงโยธวาทิต  

๑. ฟลุ๊ต ๑  เครื่อง  

๒. บีแฟลต คาริเน็ต ๖  เครือ่ง  

๓. อีแฟลต อัลโต แซกโซโฟน ๔  เครื่อง  

๔. บีแฟลต เทนเนอร์แซกโซโฟน ๒  เครื่อง  

๕. บีแฟลต ทรัมเปท ๕  เครื่อง  

๖. บีแฟลต สไลด์ ๕  เครื่อง  

๗. แตรเฟ้นฮอร์น ๒  เครื่อง  

๘. บีแฟลต แตรบาริโทน ๒  เครื่อง  

๙. บีแฟลต ยูโฟเนียม ๒  เครื่อง  

๑๐. ทูบา ๒  เครือ่ง  

๑๑. กลองพาเหรดพร้อมชัดสะพาย ๑  ชุด  

๑๒. กลองควอท ชนิด ๔ ใบ ๑  ชุด  

๑๓. กลองใหญ่ ขนาด ๒๐” ๒๒” ๒๔” ๒๖” พร้อมชุดสาสะพายไม้ตี ๑  ชุด  

๑๔. มาร์ชชิ่งเบลพร้อมชุดสายสะพายและไม้ตี ๑  ชุด  



๘๑ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

๑๕. ฉาบเดินแถว ๑๔” ๒  คู่  

๑๖. ไม้คธาด้ามหวาย ๑  อัน  

เครื่องดนตรีสากล  

๑. กลองชุด ๒  ชุด  

๒. อัฟไรท์เปียโน ๑  หลัง  

๓. เปียโนไฟฟ้า ๑๐  หลัง  

๔. กีตาร์โปร่งไฟฟ้าอะคูสติค ๑๐  ตัว  

๕. อัลโต แซกโซโฟน ๒  เครื่อง  

๖. เทนเนอร์แซกโซโฟน ๒  เครื่อง  

๗. บีแฟลตคาริเน็ต ๒  เครื่อง  

๘. สไลด์ทรอมโบน ๒  เครื่อง  

๙. บีแฟลต ทรัมเป็ท ๒  เครื่อง  

๑๐. กลองแต็ก (สะแนร์) ๑  ลูก  

๑๑. กลองใหญ่ (เบสดรัม) ๑  ลูก  

๑๒. ฟลุ๊ต คีย์ C ๑  ตัว  

 
 อุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาดนตรีศึกษากลุ่มเครื่องดนตรีวงมโหรีเครื่องใหญ่ 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

๑. ระนาดเอก ๑  ราง  

๒. ระนาดทุ้ม ๑  ราง  

๓. ระนาดเอกเหล็ก ๑  ราง  

๔. ระนาดทุ้มเหล็ก ๑  ราง  

๕. ไม้ตีระนาดเอกเหล็ก ๒  คู่  

๖. ไม้ตีระนาดทุ้มเหล็ก ๒  คู่  

๗. ฆ้องวงใหญ่ ๑  วง  

๘. ฆ้องวงเล็ก ๑  วง  

๙. โหม่ง ๑  ชุด  

๑๐. ฉิ่ง ๑  คู่  



๘๒ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

๑๑. ฉาบเล็ก ๑  คู่  

๑๒. กรับพวง ๑  พวง  

๑๓. กลองแขก ๑  คู่  

๑๔. ซออู้ ๒  คัน  

๑๕. ซอด้วง ๒  คัน  

๑๖. ซอสามสาย ๒  คัน  

๑๗. จะเข้ ๒  ตัว  

๑๘. ขลุ่ยหลิบ ๒  เลา  

๑๙. ขลุ่ยเพียงออ ๒  เลา  

 
 - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู) 
๑. ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเลย จังหวัด

ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดชัยภูมิ 
๒. โรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 
๓. ผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศวิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียน

เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

- ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้จัดให้บริการ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 

๑. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให้บริการที่ อาคาร ๒ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  
- คู่มือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
- ต าราเรียนภาษาไทยและต่างประเทศ 
- วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพ่ือสืบค้นข้อมูล 

 
๑๐,๐๕๕  เล่ม  
๑,๒๓๐ เล่ม 
๔๑๕   เล่ม 
๑,๑๐๑  เล่ม 
๓  เครื่อง  

 

๒. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์เคลื่อนที่จัดให้บริการที่ห้องโถง ตึก ๒๓ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 
- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 

 
๙๔๕ เล่ม  
๘๗๓ เล่ม 

 



๘๓ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 
- วารสาร 
- หนังสือพิมพ์ 

๑๒๔ เล่ม 
๕ ฉบับ/วัน 

 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

๑. ห้องสมุดส านักวิทยบริการ (ดังตารางด้านล่าง) 
๒. ห้องประชุมขุมทองวิไล 
๓. สนามกีฬาทุ่งขุมทอง 
๔. โรงพลศึกษา 
๕. สนามกีฬาร่วมใจ 

 
- ห้องสมุดส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

หนังสือเก่าชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาอังกฤษ) 
ห้องปฏิรูปการศึกษา ชั้น ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห้องไทเลย ชั้น ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 
ห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาไทย) 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 
สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น ๑  

๒๘,๖๐๘ เล่ม 
๔,๓๒๑ เล่ม 
๓๘๙    เล่ม 
๒๗๙  เล่ม 
๓,๙๙๑ เล่ม 
๗๙๖   เล่ม 
๒๕๓   เล่ม 
๑๒,๓๖๒ เล่ม 
๒,๗๙๓ เล่ม 
๖,๒๑๔ เล่ม 
๒๘๕   เล่ม 
๑,๘๗๔  รายการ 
๒,๕๕๒  เล่ม 
๑๓,๖๕๗ เล่ม 
๓๔๒   เล่ม 
๙๙๒ เล่ม 
๘๔๐   เล่ม 
๑,๓๒๕ เล่ม 
๖๖   เล่ม 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในคณะ 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20(%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20700-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=DVD-ROM%20CD-ROM%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201%20(SET%20Conner)


๘๔ 
 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 
มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

๖๐,๖๘๓  เล่ม 
๑๗๒   เล่ม 
๒,๒๔๗  เล่ม 
๔๐๓   เล่ม 
๔๖๖  เล่ม 

 
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

บริหารจัดการโดยประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา
เอกสาร หนังสือ ต ารา หรือฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า 

ส าหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นห้องสมุดย่อยก็ต้องจัดหาหนังสือ ต าราและสื่อการสอน
ต่างๆ เพื่อให้บริการอาจารย์และนักศึกษาด้วย 

นอกจากนี้ยังให้คณะครุศาสตร์ประสานงานกับคณะอื่นๆ ซึ่งทุกคณะมีห้องสมุดบริการอาจารย์
และนักศึกษาตนเองอยู่แล้ว ให้อนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้เข้าศึกษาหาความรู้ได้
จากห้องสมุดคณะต่างๆ ได้ด้วย 

 
๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ได้จากการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่คณะจัดให้ นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่
มีต่อการให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและบริการต่างๆ ที่คณะจัดให้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-600
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99)


๘๕ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

๑ 
ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเ อียดของรายวิชา และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 



๘๖ 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็ นระจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกกาใน
แต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ตอไป  
 
 



 
 

หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ  หัวข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๒ จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งใน
สถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๐๘๐ ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ี
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา 

 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  ๗ 
ข้อ ๒.๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 
๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 



๘๘ 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนาและการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้

บัณฑิตจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๑ 
 

๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
    English Speaking and Listening Skills 
    พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของ
ครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึก
ปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation 
and short passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings 
(such as basic information, family information, shopping, local geography, 
employment), practice communication English using dialogues appropriate to everyday 
situations, making use of communicative activities, Speaking and practice in different 
situation including using language ,intonation of words with proper manner, understand 
English as used in daily life and cultural backgrounds of English speaking countries, 
emphasis on speaking, listening, reading, and writing, practice communication skills, 
inquiry, search for information, and practice in communication through several different 
situations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 
 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 

 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา 
การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication on 
various occasions, and in various language levels. Using tones of vocal to communicate. 
Read aloud according to orthography. Read for comprehension from various types of 
writing, writing various types of works according to the principles of writing, having 
manners for listening, speaking, reading and writing 
 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
English Usage for Communication 

  เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา 
ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ ให้
ค าแนะน า ให้เหตุผลและกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยและสรุป
ข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียน
รายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ต่อการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, 
talk about unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with 
reasons, make a presentation connecting with familiar situations and summaries the 
information. Use reading comprehension techniques to find main idea and support 
details or related information. Write a report about familiar topics on experience, 
situations, thoughts, ideas, and expectations. Write letters with standard formats 
related to interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and writing 
which are needed for communication 
 



๙๓ 
 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      ๓(๒-๒-๕) 
   English for Professional Purposes  

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและ
เป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจน
และมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อน
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ         
ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with native 
speaker in the English saturated atmosphere, practice with text representing spoken 
language in abstract and concrete, describe perspective on problem about advantage 
and disadvantage, practice using English for communication through English Camp 
 

  ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ      ๓(๒-๒-๕) 
    Aesthetics 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ
ประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัด
กิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์
หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทาง
ศิลปะ น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 
Thai standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation 
activities, dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art works 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

  ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองที่เข้มแข็ง     ๓(๒-๒-๕) 
     Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติ
ธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการ
ปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in accordance with 
the principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of State, have strong citizenship and 
respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind 

 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ๓(๒-๒-๕) 
     The King Wisdom for Local Development    

 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

 Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of the royal 
projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 

 
 
 

 



๙๕ 
 

  ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ    ๓(๒-๒-๕) 
     Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬา
และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion 
and care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, create sports and recreation for learning management, readiness of 
health promotion and care of main issue   
 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ  ๓(๒-๒-๕) 
     21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by    
integrating application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively 
  

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล     ๓(๒-๒-๕) 
   Logical Thinking 

  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบ
รูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การ
เลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได ้

  Analyze, design and present how to calculate in order of steps 
of operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena 
that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today' global and making decisions 
based on data 



 

๙๖ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
๑) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ ์      ๑(๐-๒-๑) 

   Individual Development Plan 
จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ

หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ    ๓(๒-๒-๕) 
และจิตวิญญาณความเป็นครู     

  Ethics and Spirituality for Teachers           
  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual 
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher 
values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition 
of teacher professional development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
 



 

๙๗ 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   การพัฒนาหลักสูตร     ๓(๒-๒-๕) 
  Curriculum Development                                  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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



 

๙๘ 
 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒   วิทยาการจัดการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 
   Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศกึษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to 
develop learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, 
attending and accepting individual differences among students, creating activities and 
learning atmosphere for promoting students happiness in learning; awareness in 
learners’ well-being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and 
digital technology in instruction by using learning theories, instructional innovation for 
skills development in the 21st century,  integrated instruction,  integrated instruction 
on sufficiency economy philosophy, content and language integrated learning, 
integrated instruction on media and  learning resources in local community,  digital 
technology media, inclusive education, coaching, classroom management, designing 
and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible 
and committed person in developing learners full fil their potential   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 
 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓(๒-๒-๕) 
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้    
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with special 
needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and 
information technology for educational communication and learning, laws, and ethics 
in utilizing digital technologies in order to be able to select and apply innovation and 
information technology for educational communication and learning effectively, not 
pirate intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐ 
 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    ๓(๒-๒-๕) 
  Learning Measurement and Evaluation             

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical 
and appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and 
learners with special needs, reflect the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-development to 
be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๑ 
 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   ๓(๒-๒-๕)
   Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual major, context 
of learner individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing 
problem conditions and needs in learner development in classrooms, design research 
by applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be able 
to implement research results in developing learning management and learners, and 
use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒ 
 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาส าหรับครู      ๓(๒-๒-๕) 
Psychology for Teacher                                 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้อง
จ าเป็นพิเศษ  แนวทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Principle, concept, theory, developmental psychology, 

educational psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive 

brain function for learning, learning and development promotion by age and individual 

difference of learners, learning management for learners with special needs, analyze, 

solve problems, apply, design learner behavior management to develop learners 

according to their potential and ages, explore the case studies and the reflective 

practice to design learner assistant and development based on individual ability of 

each learner, persist to develop learners with the spirit of being a teacher, well-

organized leaner development report system to give the advice guideline and 

feedback to parents and related people which leads to collaboration in learner 

development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher 

who is proficient, smart, and up to date 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๓ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
  Education Administration and Quality Assurance in  

Education          
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงาน

และโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของ

การศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อ

บ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบท

โลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of the strategic 

policy for the preparation of plans and educational development programs and 

communities, design; implement the quality assurance in education work that is 

consistent with educational institutions. With knowledge of educational administration,  

information system for school administration, quality assurance education, and the 

philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, educational 

management of educational institutions at each level and type of education by using 

a variety of learning management processes to develop oneself to have a good 

attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand 

the  world context wisely, modern society and keeping pace with changes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๔ 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒   ภาษาเพื่อการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 
   Language for Communication 

ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ 
ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 Use Thai-English language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Language Use as well as practice listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to develop learners, seek for general information for broader, up-to-date 
self-development and keeping up with the changes, practice the language and culture 
for peaceful living  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕ 
 

๒) กลุ่มวิชาวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑      ๑(๙๐) 

Practicum Teaching 1 
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์
องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to collect the data used to provide 
learner care, assistance, and development to the preferred characteristics, provide 
well-organized report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of observation and analysis 
of teacher performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result 
in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
 
 
 
 



 

๑๐๖ 
 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒     ๑(๙๐) 
Practicum Teaching 2      
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according 
to professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students 
to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning 
in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 
 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓      ๑(๙๐) 
Practicum Teaching 3  
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations, collaborate with parents to 
develop and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics 
with the process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to students themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๘ 
 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ๖(๕๔๐) 
Internship 1        
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ
บวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community context with learning 
activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with parents 
and communities to develop, promote professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๙ 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒      ๖(๕๔๐) 
Internship 2        
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ
บวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community context with learning activities in and 
out of the classroom, create a network of cooperation with parents and communities 
to develop, promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๐ 
 

๒. กลุ่มวิชาเอก 
๒.๑) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๔๕๑๑๐๑-๖๒   ทฤษฎีดนตรีไทย      ๑(๑-๐-๒) 
   Thai Music Theory 

เสียงในดนตรีไทย ท านอง จังหวะ รูปแบบและประเภทเพลงไทย               
เครื่องดนตรี  วงดนตรี ศัพท์สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย 

Sound in Thai music, melody, rhythm, style and type of Thai 
music, musical instruments, bands, term used in music, vocabularies, methods of 
listening to Thai music. Reading and recording Thai musical notes 
 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒   ทฤษฎีดนตรีตะวันตก     ๑(๑-๐-๒) 

Western Music Theory 
  หลักการสอนทฤษฎีดนตรีขั้นเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของโน้ต                 

บันไดเสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง  และศัพท์เฉพาะทางดนตรี   
Principles of Western music theory teaching, note recording, 

note name, note value, scale, clef, time signature, interval and musical terminology 
 

๑๔๕๑๐๒๑-๖๒  ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
Music Skills for Music Education Teachers Instructor   

   หลักการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น  การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของ
โน้ต  บันไดเสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทางดนตรี ผ่าน
การเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือมีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้กับการสอน 

Principles of Western music theory teaching, note recording, 
note name, note value, scale, clef, time signature, interval and musical terminology, 
through learning by practicing and participatory learning to have knowledge and 
understanding of Western music theory and apply for teaching 

 
 
 
 
 



 

๑๑๑ 
 

๑๔๕๑๐๐๑-๖๒  ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก      ๑(๑-๐-๒) 
History of Thai Music and Western Music 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ คีตกวีไทยและ

ตะวันตกพอสังเขป เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได ้
   History of music in various periods. Knowing Thai and Western 
composers briefly for applying in the teaching of music in basic education courses 

 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒  หลักการสอนดนตรีศึกษา             ๓(๒-๒-๕) 
Principles of Music Education 
ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของดนตรีศึกษา หลักการและ

ทฤษฎีทางดนตรีศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรดนตรีศึกษา ขั้นตอนการสอนดนตรีเบื้องต้น 
แสดงออกถึงบุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูดนตรี ผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า และการมีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนเ พ่ือให้รู้และเข้าใจล าดับขั้นตอน
หลักการสอนดนตรีศึกษา และฝึกประสบการณ์สอนดนตรีในสถานการณ์จ าลองได้ 

History, origin, meaning, concepts, importance of music 
education. Principles and theories of Music education. Elements of music education 
courses. Basic music instruction. Expressing personality, being a good music teacher, 
inspiring to become a music teacher Through hands-on learning management and 
participation in class to know and understand the sequence of principles of teaching 
music education and practicing music teaching experience in simulated situations 
 

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒  การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา       ๓(๒-๒-๕) 
Preparation for Teaching Music Education 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ทางดนตรีทางดนตรีเบื้องต้น  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าใจการ
วัดและประเมินผลจิตวิทยาการสอนดนตรีเบื้องต้น การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตร
แกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

Design music teaching activities using technology in teaching 
basic music education, Environmental management to promote learning. Understand 
the measurement and evaluation of introductory music teaching psychology. Use of 
language to communicate with learners of core course. Music Learning Management. 
Music Learning Management plan and able to prepare music learning management in 
basic education course 

 



 

๑๑๒ 
 

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
Band Management for Music Education Teachers  

       หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุคลากรในวงดนตรี  การจัดการ
งบประมาณส าหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตรี หลักการจัดการวงดนตรีส าหรับงาน
พิธี และการแสดงต่างๆ หลักการปรับวง การควบคุม อ านวยเพลง ส าหรับวงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการในการจัดวงและประเภทวงดนตรีแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสามารถควบคุมวง
ดนตรีในแต่ละประเภทได้ 
   Basic management, Management of human resource in music 
band. Band budget management, Instrument handling. Principle of band management 
for ceremony, show, band adjustment, band controlling, music conducting for various 
band category. Through practice in organizing band to be able to control the band in 
each category 
 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒  กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
Strategies for Teaching Music Education 

หลักการบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จิตวิทยา
ส าหรับครูดนตรี การควบคุมชั้นเรียน  เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุค
ปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) และมีส่วนร่วม เพ่ือสามารถฝึก
ปฏิบัติการทดลองสอนดนตรีในสถานศึกษาบูรณาการออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได้ 

Principles of integration of musical activities with learner. 
Psychology for teachers classroom control. Understand the trend and development of 
teaching and learning music in modern times. Through active learning and participation 
to be able to practice music teaching in schools, and design learning and musical 
activities 

 

๑๔๕๓๐๔๒-๖๒  ดนตรีโลก         ๓(๒-๒-๕) 
World of Music 

ดนตรีในวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในสถานศึกษา รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา 
ประเภทเครื่องดนตรี ประเภทวงดนตรี ประเภทบทเพลง วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ของดนตรี
นานาชาติ ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีเปรียบเทียบ  

Music in other cultures. Know and understand History musical 
instruments, Band type, song, culture, tradition, belief of international music, Native 
music, Local music, Comparative music 



 

๑๑๓ 
 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒   การวิจัยทางดนตรีศึกษา       ๓(๒-๒-๕) 
Music Education Research 
หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยการ

ออกแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอรายงานการวิจัย โดยผ่าน
การเรียนรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน ฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัย และจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้
เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีศึกษา 

Principles of research in music education. Process and research 
methodology to create a Research, research tools,  Applying research results, 
Presentation of research reports by learning from the research, practice writing research 
outline And from self-study In order to understand the research methodology in music 
education 
 

๑๔๕๔๐๔๑-๖๒  สัมมนาทางดนตรีศึกษา          ๓(๒-๒-๕) 
Seminar in Music Education  

   วิธีการ ล าดับขั้นตอนการสัมมนาเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาทาง
ดนตรีศึกษา ความนิยมและแนวโน้มด้านดนตรีศึกษาในประเทศไทย และระดับนานาชาติ การบริการ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในด้าน เนื้อหา บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ ความเหมาะสมของวันเวลาและ
งบประมาณ ผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุปผลงานและน าเสนอผล
เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาชุมชน 
   Methods and sequence of seminars for problem solving and 
development in music education. Popularity and trends in music education in Thailand 
and international. Provides various of service elements in terms of content, human 
source, places and equipment The appropriateness of seminar duration and budget 
Through learning by practicing Participatory learning Summarize the results and present 
,results to teaching development or community development 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๔ 
 

๑๔๕๓๐๓๑-๖๒  การน าเสนอผลงานทางดนตรี         ๓(๒-๒-๕) 
Music Presentation 

   รู้ วิ ธีการหาผู้ สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบการท างาน                 
การวางแผนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆในการด าเนินงาน ตัวอย่างกรณีศึกษาใน
การแก้ปัญหาการด าเนินการน าเสนอผลงาน  สามารถน าเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ ออกแบบ
ผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน น าเสนอผลงานอย่างน้อย 
๑ ผลงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงาน 

Know how to find sponsors for organizing activities, system 
planning, event planning. Guidelines for managing risks in operations. Examples of case 
studies in solving problems. Able to present musical works in various forms. Create 
musical works from research data to promote community learning. Present at least 1 
work result, approved by the committee / instructor and summarize the results 
Evaluate from presentations 
 

๑๔๕๔๐๔๒-๖๒   อาศรมดนตรีศึกษา        ๑(๐-๒-๑) 
   All Music Study 

แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองจาก
ผลสะท้อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือกจาก การพัฒนาทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
การศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูง การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษาขั้นสูง สามารถวางแผนอนาคต
ของตนเองหลังส าเร็จการศึกษาโดยเลือกจาก แนวทางการสอบคัดเลือกต่างๆ แนวทางการศึกษาต่อ 
การศึกษาธุรกิจดนตรี และแนวทางการสร้างอาชีพอ่ืนๆ 

Expressing enthusiasm for research and self-development from 
practicing professional experience by choosing from Development of musical skills 
from experts, Advanced music theory study, Study of teaching methods for advanced 
music education, Able to plan their own future after graduation by choosing from 
Various examination, Further study guidelines, Music business education and other 
career building guidelines 
 
 
 
 
 



 

๑๑๕ 
 

๑๔๕๒๐๔๑-๖๒  การสร้างสรรค์เครื่องมือและนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
   Creation of Music Tools and Musical Education Innovation 

       รูปแบบและประเภทของเครื่องมือทางดนตรี หลักการออกแบบเครื่องมือ
ทางดนตรี การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทางดนตรีในการสร้างผลงาน นวัตกรรม เครื่องมือ ส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอนหรืองานวิจัยด้านดนตรีศึกษา หลักการวัดประเมินเพ่ือหาคุณภาพ
เครื่องมือทางดนตรี  

  Form and category of music tool. Principle of music tool 
designing. Using media and technologies to create innovation or tools for supporting 
teaching and learning or research in music education. Evaluation of musical instrument 
quality 

 

๑๔๕๑๑๑๑-๖๒  การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่    ๒(๑-๒-๓) 
Khong Wong Yai Skills Teaching 
ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบระเบียบ มารยาทในการบรรเลง การเตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ 
และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ ๑ 
   Learning Background, appearance, role and basic practice of 
large gongs. Play etiquette, Preparation and practice as a teacher in teaching large 
gongs and practice the music according to Thai music standard level 1 
 

๑๔๕๑๒๑๑-๖๒  การสอนทักษะคีย์บอร์ด     ๒(๑-๒-๓) 
   Keyboard Skills Teaching 

ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องคีย์บอร์ด การวางมือ
การฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ การปฏิบัติเบื้องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น 
กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 

History of the theory, handling of musical instruments in the 
keyboard family Hand laying, basic training, Exercises and important songs, Preliminary 
practice, Basic machine maintenance, teaching process and can be applied to teaching 

 
 
 
 
 



 

๑๑๖ 
 

๑๔๕๑๓๑๑-๖๒  การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน     ๒(๑-๒-๓) 
Teaching Thai Folk Musical Skills 
ประวัติ ลักษณะเครื่องดนตรี บทบาท และการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี

พ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ ขั้นพ้ืนฐาน ขนบ ธรรมเนียม และประเพณีในการบรรเลง การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ กระบวนการถ่ายทอดในชั้นเรียน และฝึกหัดเป็นครูในการสอนเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน 

History, characteristics of musical instruments, roles and 
practices of folk musical instruments, Traditional musical instrument maintenance, 
teaching process and practice as a teacher in teaching folk instruments 

 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกเลือก  
(ก) วิชาเอกเลือกดนตรีไทย 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๔๕๒๑๐๑-๖๒   การสอนจังหวะในดนตรีไทย    ๒(๑-๒-๓) 
   Rhythm in Thai Music 

รู้และเข้าใจจังหวะที่ส าคัญของดนตรีไทย ได้แก่ จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับ 
จังหวะไม้กลอง เครื่องประกอบจังหวะต่างๆ บทบาทวิธีการและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบท
เพลงไทยประเภทต่างๆ น าความรู้ด้านจังหวะในดนตรีไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   Know and understand the important rhythms of Thai music such 
as rhythm, cymbals, rhythm timing, drum beat Various timing machines Roles, methods 
and relationships between timing and Thai songs. Applying rhythmic knowledge in Thai 
music to use in teaching and learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๗ 
 

๑๔๕๒๑๐๒-๖๒  การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย   ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Thai History and Music Theory 

การใช้สื่อและสามารถจัดการการสอนที่เกี่ยวข้องกับประวัติและทฤษฎี
ดนตรีไทยโดยมีความรู้และเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับเสียง มาตรา
เสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียง ส าเนียงภาษาต่างๆ จังหวะ   หน้าทับ ท านองหลักและการแปรท านอง 
การประสานเสียง พ้ืนผิว รูปแบบโครงสร้างของบทเพลงประเภทต่างๆ การแบ่งสัดส่วนของบทเพลง
ตามหลักดนตรีไทย  

Using media and teaching management related to history and 
Thai music theory. Having knowledge and understanding of the history and evolution 
of Thai music from before Ayutthaya, Ayutthaya period, Thonburi period, Rattanakosin 
period to the present day. Understand the elements of Thai music: sound, volume, 
sound group, accent, rhythm timing, main melody and melody adaptation, choir, 
structure of various types of songs and the proportion of music according to Thai music 
principles 

 

๑๔๕๒๑๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย   ๒(๑-๒-๓) 
   Thai Music Analyzing and Compose Thai Songs  

หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย วรรคเพลง ประโยคเพลง 
ท่อน จับ ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ ทางในการบรรเลง ภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ
ประพันธ์จากท านองเพลงประเภทต่างๆ สามารถสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง 

Principles of analysis, understand the structure of Thai music, 
paragraphs, songs, sentences, verses methodology of playing Language and related 
literature. Principles of compositions from various types of melodies, Able to create 
and compose music 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๘ 
 

๑๔๕๒๑๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีไทย    ๑(๐-๒-๑) 
   Thai Music Ensemble Skills 

สามารถเปรียบเทียบรูปแบบขนบการบรรเลงได้อย่างถูกต้องและเตรียมการ
สอนดนตรีเพ่ือเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยรู้และเข้าใจลักษณะขนบการบรรเลงของประเภท
เพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลงเรื่องและเพลงอ่ืนๆ ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่ เกี่ยวข้อง ใช้ทักษะเครื่อง
เอกและทักษะการรวมวงดนตรีที่ดี  

Can compare the pattern of playing correctly and prepare music 
teaching to be an assistant in learning management by knowing and understanding the 
nature of the play, the types of music and other songs. Knowing vocabulary (Terms 
used in music) and related literature. Using major instrument skills and good band skills 
 

๑๔๕๒๑๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีไทย    ๒(๑-๒-๓) 
   Thai Music Ensemble Teaching 

สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงในชั้นเรียนได้ โดยรู้และ
เข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ทางดนตรีไทย ลักษณะขนบการบรรเลงของวงประเภทต่างๆ เพลงที่ใช้
ในพิธีกรรม ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การแปรท านองที่ซับซ้อนขึ้น ปฏิบัติเพลงต่างๆ เพลง
พิธีกรรมและเพลงอื่นๆ มีทักษะการรวมวง  

Able to prepare teaching and learning in the classroom By knowing 
and understanding the design of Thai music learning, Methodology of playing band, 
Ritual song vocabulary (Terms used in music) and related literature, Complex melodies 
adaptation, Practice Ritual songs and other songs Have the skills to ensemble 

 

๑๔๕๐๑๐๑-๖๒   เพิ่มพูนทักษะดนตรีไทย      ๒(๑-๒-๓) 
   Enhance Thai Music Skills 

ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี  ต าแหน่งเสียง การหยิบจับ การดูแลรักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลงไทยขั้น
พ้ืนฐานได ้

Basic knowledge of Thai musical instruments. Components of 
the instrument positioning, picking, handling, maintenance practices and performing 
basic Thai songs 

 
 
 



 

๑๑๙ 
 

๑๔๕๐๑๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Plucked Skills 1 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัด
พ้ืนฐานส าหรับเครื่องดีดประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติได ้

Playing basic plucked instruments, playing medium speed song 
and other song, Have a good personality for playing musical instrument Know and 
understand the principles of musical instrument maintenance Note recording and can 
be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๒       ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Plucked Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย ๑ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น หรือเพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Having development of musical skill from Thai Plucked skills 1. 
Able to play slow speed song, long composition song or other song. Understand the 
note recording, song history, literature, relate music theory, basic teaching step for 
plucked instrument and can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Plucked Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย ๒ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

Having development of musical skill from Thai Plucked skills 2. 
Able to play slow overture song, long composition song or other song. Understand the 
note recording, song history, literature, relate music theory, teaching step for plucked 
instrument and can be applied in practice 
 
 



 

๑๒๐ 
 

๑๔๕๐๑๒๑-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Bowed Skills 1 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพ้ืนฐาน บทเพลงพ้ืนฐาน
ส าหรับเครื่องสีไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั้น และเพลงอ่ืนๆ มี บุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติติได ้

Playing basic bowed instrument, basic medium speed song or 
other song, have good personality for playing the instrument, know and understand 
the principles of musical instrument maintenance Note recording and can be applied 
in practice 
 

๑๔๕๐๑๒๒-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๒     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Bowed Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย ๑ ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น หรือเพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับ
เครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอนเครื่องสีไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Having development of musical skill from Thai Bowed skills 1 
Able to play slow speed song, long composition song or other song. Understand the 
note recording, song history, literature, relate music theory, basic step for teaching 
bowed instrument and can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๒๓-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Bowed Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย ๒ ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับ
เครื่องสีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

Having development of musical skill from Thai Bowed skills 2. 
Able to play slow overture song, long composition song or other song. Understand the 
note recording, song history, literature, relate music theory, teaching step for bowed 
instrument and can be applied in practice 
 



 

๑๒๑ 
 

๑๔๕๐๑๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๑       ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Percussion Skills 1 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัด
พ้ืนฐานส าหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลง
เครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 

Playing basic Thai Percussion instruments, basic medium speed 
song, or other song, have good personality for playing the instrument, know and 
understand the principles of musical instrument maintenance Note recording and can 
be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๒       ๓(๒-๒-๕)  
   Thai Percussion Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย ๑ ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น หรือเพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับ
เครื่องตีไทย  รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้

Having development of musical skill from Thai Percussion skills 
1 Able to play slow speed song, long composition song or other song. Understand the 
note recording, song history, literature, relate music theory, basic step for teaching 
percussion instrument and can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๓       ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Percussion Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย ๒ ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับ
เครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

Having development of musical skill from Thai Percussion skill 
2. Able to play slow overture song, long composition song or other song. Understand 
the note recording, song history, literature, relate music theory, step for teaching 
percussion instrument and can be applied in practice 
 
 



 

๑๒๒ 
 

๑๔๕๐๑๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Wind Instrument Skills 1 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพ้ืนฐาน โดยฝึกบทเพลงกลุ่ม
พ้ืนฐานส าหรับเครื่องเป่าประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั้น  และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลง
เครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 

Playing Thai wind instruments, basic medium speed song and 
other song, have a good personality for playing musical instrument Know and 
understand the principles of musical instrument maintenance Note recording and can 
be applied in practice 

 

๑๔๕๐๑๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๒       ๓(๒-๒-๕)  
   Thai Wind Instrument Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย ๑ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น หรือเพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

  Having development of musical skill from Thai Wind instruments 
skills 1 Able to play slow speed song, long composition song or other song. Understand 
the note recording, song history, literature, relate music theory, basic step for teaching 
wind instrument and can be applied in practice 

 

๑๔๕๐๑๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๓       ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Wind Instrument Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย ๒ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน 
ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได ้

Having development of musical skill from Thai wind instrument 
skills 2. Able to play slow overture song, long composition song or other song. 
Understand the note recording, song history, literature, relate music theory, step for 
teaching wind instrument and can be applied in practice 
 



 

๑๒๓ 
 

๑๔๕๐๑๕๑-๖๒   ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Training -Thai Classical Song Skills 1 

การปฏิบัติเครื่องขับร้องไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับการ
ขับร้องไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการขับร้อง รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ตขับร้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Basic vocal training, singing medium speed song and other song, 
have a good personality for singing. Know and understand note recording and can be 
applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๕๒-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒       ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Training -Thai Classical Song Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย ๑ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับการขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับการขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Having skill development from Vocal Training-Thai classical song 
skills 1 Able to sing slow speed song, long composition song or other song. Understand 
the note recording, song history, literature, relate music theory, basic step for vocal 
training and can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๕๓-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓       ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Training -Thai Classical Song Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย ๒ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ขนบการร้องเพลงไทย ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับ
การสอนทักษะดนตรีได้ 

Having skill development from Vocal Training-Thai classical song 
skills 2. Able to play slow overture song, long composition song or other song. 
Understand the note recording, song history, literature, relate music theory, step for 
teaching vocal training and can be applied in practice 
 
 



 

๑๒๔ 
 

๑๔๕๐๑๖๑-๖๒  ทักษะขิมไทย ๑        ๓(๒-๒-๕) 
   Kim Skills 1 

การปฏิบัติขิมไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับขิมไทยประเภท
เพลง ๒ ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Practicing basic Kim, paying basic medium speed song and other 
song, have a good personality for playing musical instrument Know and understand 
the principles of musical instrument maintenance Note recording and can be applied 
in practice 
 

๑๔๕๐๑๖๒-๖๒  ทักษะขิมไทย ๒        ๓(๒-๒-๕)  
   Kim Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขิมไทย
เบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Having development of musical skill from Kim skill 1 Able to 
play slow speed song, long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic step for teaching Kim and 
can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๑๖๓-๖๒  ทักษะขิมไทย ๓        ๓(๒-๒-๕)  
   Kim Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิมไทย รู้
และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน 
และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
   Having development of musical skill from Kim skill 2. Able to 
play slow overture song, long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, step for teaching Kim and can 
be applied in practice 
 
 



 

๑๒๕ 
 

  (ข) วิชาเอกเลือกดนตรีตะวันตก 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๔๕๒๓๐๑-๖๒  การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑     ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Western Music Theory 1 

คอร์ด ๓ เสียง (Triad), การพลิกกลับของคอร์ด ( Inversion), โมด 
(Modes), จุดพักของเพลง (cadence), การเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord  Progression) และการใช้
คอร์ดในรูปพ้ืนต้น โน้ตนอกคอร์ด (Non Chord Tone)  การประสานเสียง ๔ แนว ที่ครูดนตรีควร
ทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้รู้และเข้าใจการ
สร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
   Chords, 3 sounds (Triad), Inversion, Modes, Breakpoints of song 
(cadence), movement of chords (progression) and the use of chords in the form of 
non-chord tones, 4 mandatory choir styles. To know and understand music creation 
until being able to prepare music lessons in the basic education curriculum 
 

๑๔๕๒๓๐๒-๖๒   การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒     ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Western Music Theory 2  

หลักการและทฤษฎีประสานเสียง การประสานเสียง ๔ แนว  คอร์ดทบ ๗                 
(7th Chord)   ทบ ๙  (9th Chord)  หรื อมากกว่ า   การ เปลี่ ยนบัน ได เสี ยงระหว่ าง ใน เพลง 
(Modulation) โน้ตนอกคอร์ด (Non Chord Tone)   การใช้คอร์ดยืม (Borrow chord) การใช้             
โครมาติกคอร์ด (Chromatic chord) แบบต่าง ๆ  การเขียนและวิเคราะห์ท านองที่ครูดนตรีควรทราบ
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้รู้และเข้าใจการ
สร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

Choir principles and theories, choir in 4 style, 7th Chord, 9th 
Chord, Modulation, Non-Chord Tone, Borrow Chord, Chromatic Chord. Writing and 
analyzing melodies that music teachers should know through problem-based learning 
as a base of inquiry and cooperative learning to know and understand music creation 
until being able to prepare music lessons in the basic education curriculum 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๖ 
 

๑๔๕๒๓๐๓-๖๒  การสอนประวัติดนตรีตะวันตก      ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Western Music History 

ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุค
ศตวรรษที่ ๒๐  ดนตรีร่วมสมัย  รูปแบบบทประพันธ์ เครื่องดนตรี คีตกวีและผลงานที่ส าคัญที่ครู
ดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้รู้
และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

History and evolution of Western music in depth from ancient 
times to 20th century. Contemporary music, style of compositions, composers and 
their important works that music teachers should know through problem-based 
learning as a base of inquiry and cooperative learning. To know and understand music 
creation until being able to prepare music lessons in the basic education curriculum 
 

๑๔๕๒๓๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก    ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Western Music Ensemble Skills 

การควบคุมวงดนตรีสากล ลักษณะการบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อน 
หลักการวิเคราะห์เพลงเบื้องต้น การบันทึกโน้ต มีทักษะการรวมวงที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถเตรียมการสอนดนตรีเพ่ือเป็นผู้ช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ได ้

Controlling western music band, performing complex song, 
Principles of music analysis Note recording Have good band skilling. Through 
experiential learning as a base and cooperative learning can prepare music teaching to 
be an assistant in learning management 
 

๑๔๕๒๓๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก    ๑(๐-๒-๑) 
   Western Music Ensemble Skills 
   ฝึกปฏิบัติรวมวงท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้และเข้าใจรูปแบบลักษณะการ
บรรเลงของเครื่องมือเอก ศัพท์สังคีตและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกโน้ตและหลักการ
บรรเลงบทเพลงสมัยนิยม มีทักษะเครื่องเอกและการรวมวงดนตรีที่ดี โดยผ่านการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถเตรียมการสอนดนตรีเพ่ือเป็นผู้ช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ได ้
   Practice in a group, work together as a group Know and 
understand the instrumental style of major instruments Knowing vocabulary (Terms 
used in music) and related literature Understand the notes, notes and instrumental 
principles of popular music. With major instruments skills and good band integration 
through experiential learning as a base and cooperative learning can prepare music 
teaching to be an assistant in learning management 



 

๑๒๗ 
 

๑๔๕๐๒๐๑-๖๒  เพิ่มพูนทักษะดนตรีตะวันตก     ๒(๑-๒-๓) 
   Enhance Western Music Skills 

ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกเบื้องต้น ส่วนประกอบของ
เครื่องดนตรี ต าแน่งเสียง การหยิบจับ การดูแลรักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลง
ตะวันตกข้ันพื้นฐานได้ 

  Basic knowledge of Western musical instruments practice 
Components of the instrument, sound, handling, maintenance, practice guidelines and 
performing basic Western songs 
 

๑๔๕๐๓๒๑-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๑      ๓(๒-๒-๕) 
   Guitar  Skills 1 

รู้พ้ืนฐานการบรรเลงกีตาร์ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบท
เพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และ
การปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการ
บรรเลงเครื่องดนตรี 

Know basic guitar skill, have a skill that relate to basic practice, 
practice to play major melodic scale and practicing other song. Know and understand 
how to maintenance music instrument. Showing good personality while performing 
 

๑๔๕๐๓๒๒-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๒      ๓(๒-๒-๕) 
   Guitar Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ ๑ ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว  
การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from Guitar Skills 1 
Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Finger movement. Using right fingers or other techniques, knowing the 
author's history and the history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time 
 



 

๑๒๘ 
 

๑๔๕๐๓๒๓-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๓      ๓(๒-๒-๕) 
   Guitar Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ ๒ ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

Development of musical skills that increase from Guitar Skills 2. 
Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering sound quality, 
accent, emotion expression. Have music skills related to finger techniques or other 
techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able to 
show music performance to the public at least 1 time and can apply music practice 
with teaching 

 

๑๔๕๐๓๑๑-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๑       ๓(๒-๒-๕) 
   Keyboard Skills 1  

รู้พ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด มีทักษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึก
ไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออก
ถึงบคุลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

Know basic keyboard skill, have a skill that relate to basic practice, 
practice to play major melodic scale and practicing other song. Know and understand 
how to maintenance music instrument. Showing good personality while performing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๙ 
 

๑๔๕๐๓๑๒-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๒     ๓(๒-๒-๕) 
   Keyboard Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด ๑ ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from Keyboard Skills 
1 Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by considering 
sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Finger movement or other techniques, knowing the author's history and 
the history of the song. Able to show music performance to the public at least 1 time 
 

๑๔๕๐๓๑๓-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   Keyboard Skills 3  

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด ๒ ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
   Development of musical skills that increase from Keyboard skills 
2. Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering sound quality, 
accent, emotion expression. Have music skills related to finger techniques or other 
techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able to 
show music performance to the public at least 1 time and can apply music practice 
with teaching 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐ 
 

๑๔๕๐๓๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   String Instrument Skills 1 

รู้พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล มีทักษะที่ส าคัญ
ทาดนตรีที่เก่ียวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่
บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึง
บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
   Know basic string instrument skill, have a skill that relate to basic 
practice, practice to play major melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing good personality while 
performing 
 

๑๔๕๐๓๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๒     ๓(๒-๒-๕) 
   String Instrument Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล ๑ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้โบว์ การใช้
นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from String 
Instrument Skills 1 Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by 
considering sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills 
related to techniques. Using of Bow Finger movement or other techniques, knowing 
the author's history and the history of the song. Able to show music performance to 
the public at least 1 time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๑ 
 

๑๔๕๐๓๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   String Instrument Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล ๒ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว 
การใช้โบว์หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

Development of musical skills that increase from String 
Instrument Skills 2. Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering 
sound quality, accent, emotion expression. Have music skills related to finger 
techniques Using of Bow Finger movement or other techniques. Know the history of 
the composer and the history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time and can apply music practice with teaching 

 

๑๔๕๐๓๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Percussion Skills 1 

รู้ พ้ืนฐานการปฏิบัติ เครื่องกระทบต่างๆ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติเทคนิคข้ันพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์ แบบฝึกSingle Stroke, Double Stroke และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแล
เครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องกระทบ 

Know basic percussion instrument skill, have a skill that relate 
to basic practice, practice to play major melodic scale and practicing other song. Know 
and understand how to maintenance music instrument. Showing good personality 
while performing 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๓๒ 
 

๑๔๕๐๓๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๒     ๓(๒-๒-๕) 
   Percussion Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
การฝึกแบบฝึก Single Paradiddle , Double Paradiddle , หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from Percussion 
instruments Skill 1 Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by 
considering sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills 
related to techniques. Practicing Single Paradiddle, Double Paradiddle or other 
techniques, knowing the author's history and the history of the song. Able to show 
music performance to the public at least 1 time 

 

๑๔๕๐๓๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   Percussion Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติเครื่องกระทบที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องกระทบ ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ ๓ บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิค หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

Development of musical skills that increase from Percussion 
instruments Skills 2. Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering 
sound quality, accent, emotion expression. Have music skills related to techniques 
other techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able 
to show music performance to the public at least 1 time and can apply music practice 
with teaching 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๓ 
 

๑๔๕๐๓๕๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑    ๓(๒-๒-๕) 
   Brass Instrument Skills 1 

รู้พ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง มีทักษะที่
ส าคัญทางดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

Know basic brass instrument skill, have a skill that relate to basic 
practice, practice to play major melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing good personality while 
performing 

 

๑๔๕๐๓๕๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒      ๓(๒-๒-๕) 
   Brass Instrument Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม 
การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
   Development of musical skills that increase from Percussion 
instruments Skills 2. Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering 
sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, accent technique or slide finger technique or 
other techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able 
to show music performance to the public at least 1 time and can apply music practice 
with teaching 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๔ 
 

๑๔๕๐๓๕๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๓    ๓(๒-๒-๕) 
   Brass Instrument Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ ๓ บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

  Development of musical skills that increase from Brass 
Instruments Skills 1 Practice melodic minor scale. Performing various types of music, 
by considering sound quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Using breath technique, accent technique or slide finger 
technique or other techniques, knowing the author's history and the history of the 
song. Able to show music performance to the public at least 1 time 
 

๑๔๕๐๓๖๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๑       ๓(๒-๒-๕) 
   Woodwind Instrument Skills 1 

รู้พ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ มีทักษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึก
ไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออก
ถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

Know basic woodwind instrument skill, have a skill that relate 
to basic practice, practice to play major melodic scale and practicing other song. Know 
and understand how to maintenance music instrument. Showing good personality 
while performing 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๕ 
 

๑๔๕๐๓๖๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๒       ๓(๒-๒-๕)  
   Woodwind Instrument Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ ๑ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออก
เสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครัง้ 

Development of musical skills that increase from Woodwind 
instrument skills 1 Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by 
considering sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills 
related to techniques. Using breath technique, accent technique or slide finger 
technique or other techniques, knowing the author's history and the history of the 
song. Able to show music performance to the public at least 1 time 

 

๑๔๕๐๓๖๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๓       ๓(๒-๒-๕) 
   Woodwind Instrument Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ ๒ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้
ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับ
การสอน 

Development of musical skills that increase from Wood wind 
instrument skills 2. Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering 
sound quality, accent, emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, accent technique or slide finger technique or 
other techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able 
to show music performance to the public at least 1 time and can apply music practice 
with teaching 

 
 
 
 



 

๑๓๖ 
 

๑๔๕๐๓๗๑-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๑     ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Skills 1 

รู้พื้นฐานการขับร้องเพลง การหายใจ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ 
และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสียง แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการขับร้อง
เพลง 

Know basic vocal skill, breath technique or have a skill that 
relate to basic practice, practice to sing major melodic scale and practicing other song. 
Know and understand how to maintenance vocal cords. Showing good personality 
while performing 
 

๑๔๕๐๓๗๒-๖๒   ทักษะขับร้องสากล ๒       ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Skills 2 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล ๑ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออก
เสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from Vocal Skills 1 
Practice melodic minor scale. Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, pronunciation technique, using of microphone 
technique or other techniques, knowing the author's history and the history of the 
song. Able to show music performance to the public at least 1 time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๗ 
 

๑๔๕๐๓๗๓-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๓       ๓(๒-๒-๕) 
   Vocal Skills 3 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล ๒ 
ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้
ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

Development of musical skills that increase from Vocal Skills 2. 
Practice melodic major and minor scale, and Third, by considering sound quality, 
accent, emotion expression. Have important musical skills related to techniques. Using 
breath technique, pronunciation technique, using of microphone technique or other 
techniques. Know the history of the composer and the history of the song. Able to 
show music performance to the public at least 1 time  

 

 (ค) วิชาเอกเลือกดนตรีพื้นบ้าน 

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑๔๕๒๒๐๑-๖๒  การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย  ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Folk Music in Various Regions of Thailand  

   รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิดพ้ืนฐานของดนตรีพ้ืนบ้าน การบันทึกโน้ต  
การอ่านโน้ต และเข้าใจแบบแผนการบรรเลง น าความรู้ด้านดนตรีพ้ืนบ้านไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

   Understand the principles Basic concepts of Thai folk music 
Recording notes, notes reading and understanding the instrumental pattern Apply 
knowledge in folk music to use in teaching and learning 

 
๑๔๕๒๒๐๒-๖๒  การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน    ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching History and Thai Folk Music Literature 

   รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ความรู้พ้ืนฐานทางดนตรีพ้ืนบ้าน ประวัติ
ความเป็นมา เข้าใจการบันทึกโน้ต การอ่านโน้ต แบบแผนการบรรเลง วิธีการฝึกปฏิบัติ บูรณาการสู่
การจัดการเรียนการสอน 

   Understand the principles Basic concepts of Thai folk music and 
history, recording notes, notes reading and understanding the instrumental pattern, 
and practicing methodology. Apply knowledge to use in teaching 



 

๑๓๘ 
 

๑๔๕๒๒๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงพื้นบ้าน    ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Music Analyzing and Compose Thai Folk Songs
   หลักการวิเคราะห์เพลงพ้ืนบ้าน รู้และเข้าใจหลักการประพันธ์เพลงพ้ืนบ้าน                 
การประพันธ์เพลงพื้นบ้านเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ 
   Principles of Thai folk music analysis. Know and understand the 
principles of folk music. Folk music compositions for teaching and learning in each 
level 
 

๑๔๕๒๒๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน    ๒(๑-๒-๓) 
   Teaching Thai Folk Ensemble 
   รู้และเข้าใจหลักการบรรเลงรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน หลักการปรับวง ทักษะ
การรวมวง สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงในชั้นเรียนได้ 
  Know and understand the principles of folk band composition, 
principles of band adjustment can prepare teaching folk band composition in the 
classroom 
 

๑๔๕๒๒๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน      ๑(๐-๒-๑) 
   Thai Folk Ensemble Skills 
   ฝึกปฏิบัติรวมวง เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้และเข้าใจหลักการ
บรรเลงรวมวง ความกลมกลืนของวงประเภทต่างๆ  มีทักษะเครื่องเอกท่ีช านาญและทักษะการรวมวง
ดนตรีที่ดี  สามารถเตรียมการสอนการรวมวงดนตรีได้ 
   Practice band composition. Learn to work together as a group. 
Know and understand the principles of orchestration Harmony of various types of 
bands with major instrument’s skills, and good band composition skills.  Can prepare 
to teach band integration 
 

๑๔๕๐๓๐๑-๖๒  เพิ่มพูนทักษะดนตรีพื้นบ้าน       ๒(๑-๒-๓) 
   Enhance Thai Folk Music Skills  

ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเบื้องต้น ส่วนประกอบของ
เครื่องดนตรีต าแน่งเสียง การหยิบจับ การดูแลรักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลงไทย
ขั้นพ้ืนฐานได ้

Basic knowledge of folk instruments, Instrument parts, location 
of sound, handling, maintenance, practice guidelines and performing basic Thai songs 
 



 

๑๓๙ 
 

๑๔๕๐๒๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๑    ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Folk Skills 1 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐาน
ส าหรับเครื่องพ้ืนบ้าน และเพลงอ่ืน ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Practicing Thai folk musical instrument, basic practicing song and 
other song showing good personality while performing. Know and understand how to 
maintenance musical instrument, note recording and able to apply in practice 
 

๑๔๕๐๒๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๒    ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Folk Skills 2 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๑ 
ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ปฏิบัติบทเพลงระดับกลางตามขนบ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านเบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Development of musical skills that increase from Thai folk 
musical skills 1 Practice traditional middle-class song and other songs. Know and 
understand notes recording. History of music, literature, related music theory. Knowing 
basic teaching step of Folk musical instrument and can be applied in practice 
 

๑๔๕๐๒๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๓      ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Folk Skills 3 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ 
ปฏิบัติบทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน และสามารถ
ประยกุต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 

Development of musical skills that increase from Thai folk 
musical skills 2. Practice ritual song and other songs. Know and understand notes 
recording. History of music, literature, related music theory. Knowing teaching step of 
Folk musical instrument and can be applied in practice 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๓๙ หน่วยกิต มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด

ตำมตำรำงด้ำนล่ำง 
รายการ โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ (นก.) 
โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (นก.) 
ก.หมวดศึกษาทั่วไป 
    กลุ่มวิชำภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
    กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
    กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
    กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาชีพครู 
        วิชำชีพครูบังคับ 
 วิชำชีพครูเลือก 
 วิชำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
    กลุ่มวิชาเอก 
         วิชำเอกบังคับ 
        วิชำเอกเลือก 
 วิชำกำรสอนวิชำเอก 
 เลือกวิชำเอกหรือวิชำกำรสอนวิชำเอก 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๘ 

๑๓๐ 
๕๐ 
๓๐ 
๖ 

๑๔ 
๘๐ 
๕๘ 
๑๒ 
๖ 
๔ 
๖ 

๓๐ 
๑๒ 
๓   
๖   
 ๙   

๑๐๓ 
๔๓ 
๒๘ 
- 

๑๕ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 
- 
- 
๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๖๖ ๑๓๙ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑. ชื่อหลักสูตร 
    ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    Bachelor of Education Program in Music Education 

๑.ชื่อหลักสูตร 
    ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    Bachelor of Education Program in Music Education 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

๒.ชื่อปริญญา 
    ครุศำสตรบัณฑิต  (ดนตรีศึกษำ) 
    ค.บ. (ดนตรีศึกษำ) 
    Bachelor of Education (Music Education) 
    B.Ed. (Music Education) 

๒.ชื่อปริญญา 
    ครุศำสตรบัณฑิต  (ดนตรีศึกษำ) 
    ค.บ. (ดนตรีศึกษำ) 
    Bachelor of Education (Music Education) 
    B.Ed. (Music Education) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ๓๐ หน่วยกิต 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  ๑๐ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ                                              ๖ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา            หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓ สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ   ๒(๒-๐-๔) 
 
วิชาเลือก      ๔ หน่วยกิต 
รหัส  รายวิชา     หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔ กำรฟัง-พูด ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒(๒-๐-๔) 
 ในชีวิตประจ ำวัน 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                   รายวิชา  หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒   ทักษะกำรพูดและกำรฟังภำษำอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำชีพ    ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- ปรับชื่อวิชำใหม่ทุกวิชำ 
- จ ำนวนหน่วยกิตคงเดิมแต่ปรับ
เหลือ ๑๐ วิชำ แต่ละวิชำจ ำนวน 
๓ หน่วยกิต 
- ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำใหม่ทุก
วิชำ 
- รำยวิชำใหม่ ๖ วิชำ 
- รำยวิชำที่ตัดออก ๒๐ วิชำ 
 
 
 



 

 
 

๑๔๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๐๐๐๑๑๐๕    กำรอ่ำน-เขียนภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำร ๒(๒-๐-๔) 
 ในชีวิตประจ ำวัน 
๐๐๐๑๑๐๖    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๗    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในงำนอำชีพ ๒(๒-๐-๔) 
 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก    ๖ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา  หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑   พระพุทธศำสนำเพื่อกำรพัฒนำชีวิตและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒   พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓   สุนทรียภำพของดนตรีกับชีวิต   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔   ศิลปะและกำรออกแบบ         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕   สุนทรียภำพกำรแสดง          ๒(๒-๐-๔)  
 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก         ๖ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                          หน่วยกิต 
๐๐๐๓๑๐๑   ระบบสังคมไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒   ระบบสังคมโลก    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓   ธุรกิจกับชีวิตประจ ำวัน    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔   ไทเลยศึกษำ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕   ประเทศไทยกับประชำคมอำเซยีน           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖   เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวัน   ๒(๒-๐-๔)  

 
 
 
 
 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า              ๓ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ                                                        ๓ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                         หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                      ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                   ๖ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ                                                       ๖ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                           หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองที่เข้มแข็ง                                ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น      ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
    (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 
   ๘ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก                                      ๘ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                          หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑    กำรคิดและกำรตัดสินใจ    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓    กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔    วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภำพชีวิต ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕    วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำพ          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗    เทคนิคกำรบ ำรุงรักษำเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘   กำรปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ ำวัน ๒(๒-๐-๔) 
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๓๑ หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                        ๕๐ หน่วยกิต 
          ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ            ๔๔ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓    ปรัชญำกำรศึกษำ                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕    ควำมเป็นครู     ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑    กำรพัฒนำหลักสูตร  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒    กำรจัดกำรเรยีนรู้และกำรจัดกำรในช้ันเรียน  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศ           ๓(๒-๒-๕) 
                   ทำงกำรศึกษำ  

(๔) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  
   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ                                      ๙ หน่วยกิต 
รหัส                   รายวิชา                                           หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒    กำรสร้ำงเสริมและดูแลสุขภำวะ    ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอำชีพ  ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒    กำรคิดเชิงเหตุผล                                ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                   ๑๐๓ หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                ๔๓ หน่วยกิต 
         ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ               ๒๘ หน่วยกิต 
รหัส               รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์              ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณ          ๓(๒-๒-๕) 
                        และจิตวญิญำณควำมเป็นคร ู
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   กำรพัฒนำหลักสูตร                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒   วิทยำกำรจัดกำรเรยีนรู้                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศ   ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาชีพครู    
วิชาชีพครูบังคับ                             
- ปรับหน่วยกิตวิชำชีพครูบังคับ 
เป็น ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชำ ยกเว้น
วิชำครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 
- ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำทุกวิชำ 
- รำยวิชำใหม่ ๑ วิชำ 
- รำยวิชำที่ตัดออก ๑๗ วิชำ 
 



 

 
 

๑๔๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๔๓๔๐๑    กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔    กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้   ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑    จิตวิทยำพัฒนำกำร    ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒    จิตวิทยำส ำหรับคร ู        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖    กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ    ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑    ภำษำไทยส ำหรบัครู        ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๓๗๐๓    ภำษำอังกฤษส ำหรับครู              ๒(๑-๒-๓) 
          ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                              ๖ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒    กำรศึกษำแบบเรียนรวม                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔    กำรจัดกำรแหล่งกำรเรยีนรู้และ   ๒(๑-๒-๓) 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๑๐๒๓๒๐๔    กำรจัดกำรเรยีนรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕    กำรจัดกำรเรยีนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ  ๒(๑-๒-๓) 
 เศรษฐกิจพอเพียง     
๑๐๓๓๓๐๒    กำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย  ๒(๑-๒-๓) 
                   เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓    กำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรสอน  ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔    กำรสร้ำงและน ำเสนอสื่อมัลติมีเดยีเพื่อกำรศึกษำ ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๒    กำรประเมินโครงกำร         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓    โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจยั     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔    มนุษยสัมพันธ์ส ำหรับครู    ๒(๒-๐-๔) 

                       เพื่อกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู ้
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒   จิตวิทยำส ำหรับครู                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   กำรบริหำรกำรศึกษำและกำรประกัน         ๓(๒-๒-๕) 
                        คุณภำพกำรศึกษำ  
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒   ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร                     ๓(๒-๒-๕) 
         ๑.๒  วิชาชีพครูเลือก                                          -  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิชาชีพครูเลือก 
- ตัดออกจำกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔๖ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๕๓๕๐๙    จิตตปัญญำศึกษำส ำหรบันักศึกษำวิชำชีพครู   ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓    หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ  ๒(๒-๐-๔)
๑๐๖๓๖๐๔    ภำวะผู้น ำ                                 ๒(๒-๐-๔)
๑๐๙๒๑๐๙    ผู้ก ำกับลูกเสือข้ันควำมรู้เบื้องต้น     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑    นันทนำกำรเพื่อกำรเรียนรูส้ ำหรับครู       ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐    สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ๒(๑-๒-๓) 
        ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           ๑๔  หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑    กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีน ๑   ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒    กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีน ๒ ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑    ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ๑    ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒    ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ๒     ๖(๕๔๐) 
 
 
   (๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๘๐ หน่วยกิต  
          ๒.๑ วิชาเอกบังคับ     ๕๘ หน่วยกิต  
รหัส              รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๔๕๑๑๐๑  ทฤษฎีดนตรสีำกล ๑      ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๑๔๒  ดนตรสี ำหรบัเด็ก        ๒(๑-๒-๓)   
๑๔๕๑๒๑๐  พื้นฐำนปฏิบัติดนตรี         ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๒๔๑  กำรดนตรีของไทย         ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๓๑๐  ท ำนองฆ้อง       ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๓  ขับร้องประสำนเสยีง       ๒(๑-๒-๓)  

 
 
 
 
 
 
         ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                   ๑๕  หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                               หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีน ๑    ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีน ๒      ๑(๙๐)  
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีน ๓      ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒   ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ๑               ๖(๕๔๐)     
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒   ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ๒          ๖(๕๔๐) 
 
   (๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    ๖๐ หน่วยกิต  
          ๒.๑ วิชาเอกบังคับ     ๔๐ หน่วยกิต 
รหัส                    รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรไีทย  ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรตีะวันตก  ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ทักษะดนตรสี ำหรับครดูนตรศีึกษำ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๑๐๐๑-๖๒ ประวัตดินตรไีทยและดนตรีตะวันตก ๑(๑-๐-๒) 
๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักกำรสอนดนตรีศึกษำ  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๒๐๒๑-๖๒ กำรเตรียมกำรสอนทำงดนตรีศึกษำ ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำง
เรียน ตั้งแต่ปี ๑–๓ และ
ปฏิบัติกำรสอนในช้ันปีท่ี ๔ ทั้ง 
๒ ภำคกำรศึกษำ 
- รำยวิชำใหม่ ๑ วิชำ 
 
กลุ่มวชิาเอก 
วิชาเอกบังคับ    
-ปรับตำมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
กลำง ครุศำสตรบณัฑติ ๔ ปี  
อิงสมรรถนะ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ (ภำคผนวก ฎ) 
 
 
 



 

 
 

๑๔๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๔๕๑๓๑๑  ทักษะดนตรไีทย  ๑      ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๔๑๑  ทักษะดนตรีพื้นเมือง ๑       ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๔   กำรฝึกโสตประสำท       ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๕   วงโยธวำทิต         ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๒๑๐๑   ทฤษฎีดนตรสีำกล ๒       ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๑  ทักษะดนตรสีำกล ๑       ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๒๒๔๒   กำรดนตรีในประเทศอำเซียน       ๒(๑-๒-๓)   
๑๔๕๒๓๑๑  ทักษะดนตรไีทย  ๒      ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๒๔๑๑  ทักษะดนตรีพื้นเมือง ๒     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๒๑๕๑  พื้นฐำนระบบเสียงและคอมพิวเตอร์    ๒(๑-๒-๓) 
 ผลิตงำนดนตรแีละกำรแสดง  
๑๔๕๒๕๑๑  ทักษะดนตรสีำกล ๒     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๓๓๑๑  ทักษะดนตรไีทย  ๓     ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๓๔๑๑  ทักษะดนตรีพื้นเมือง ๓     ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๒๑๔๓  ดนตรีในหลักสตูรประถมและมัธยมศึกษำ     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๓๑๐๒  ประวัตดินตรตีะวันตก     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๓๕๑๑  ทักษะดนตรสีำกล ๓     ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๓๑๕๒   คอมพิวเตอร์เพื่อกำรดนตรี      ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๓๓๓๑   ปฏิบัติรวมวงดนตรี        ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๔๒๓๑   กำรจัดกำรแสดงดนตรี     ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๔๑๔๘  วิจัยดนตรีศึกษำ       ๓(๒-๒-๕)  
  
 

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒ กำรจัดกำรวงดนตรสี ำหรับครดูนตรีศึกษำ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีกำรสอนดนตรศีึกษำ  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรโีลก  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ กำรวิจัยทำงดนตรีศึกษำ  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนำทำงดนตรีศึกษำ  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ กำรน ำเสนอผลงำนทำงดนตร ี ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อำศรมดนตรีศึกษำ  ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ กำรสร้ำงสรรค์เครื่องมือและ  ๓(๒-๒-๕) 
  นวัตกรรมทำงดนตรีศึกษำ 
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ กำรสอนทักษะฆ้องวงใหญ ่  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ กำรสอนทักษะคีย์บอร์ด  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ กำรสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๒(๑-๒-๓) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔๘ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
         ๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                              หน่วยกิต  
๑๔๕๑๑๔๔  สุนทรียศำสตร์ทำงดนตรี        ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๑๔๕   กำรผลิตและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องดนตรี    ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๑๔๖  จิตวิทยำกำรสอนดนตรีและกระบวนกำรเรียน   ๒(๑-๒-๓) 
 ดนตรีศึกษำ  
๑๔๕๑๒๔๓  ดนตรีและกำรแสดงท้องถิ่น     ๒(๑-๒-๓ 
๑๔๕๑๓๑๒   ปฏิบัติพื้นฐำนดนตรไีทย     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๓๑๔   ปฏิบัติอังกะลุง     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๓๑๖  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเดิม     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๔๑๒   ปฏิบัติพื้นฐำนดนตรีพื้นเมือง     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๔๑๖   ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมืองอีสำน      ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๒   ปฏิบัติพื้นฐำนดนตรสีำกล        ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๕๑๖   ปฏิบัติขับร้องเพลงสมัยนยิม     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๔๓๑๓   ปฏิบัติเพลงระบ ำ ร ำ ฟ้อน     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๔๓๑๕  ปฏิบัติดนตรไีทยเพลงเดี่ยว     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๔๔๑๕  ปฏิบัติดนตรีพื้นเมืองเพลงเดี่ยว     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๑๒๒๑  ดนตรเีพื่อชุมชน     ๒(๑-๒-๓)  
  
 
 
 
 

        ๒.๒) วิชาเอกเลือก    ๒๐  หน่วยกิต 
          (ก) วิชาเอกเลือกดนตรีไทย 
รหัส              รายวิชา                              หน่วยกิต
๑๔๕๒๑๐๑-๖๒ กำรสอนจังหวะในดนตรไีทย   ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๑๐๒-๖๒ กำรสอนประวัติและทฤษฎีดนตรไีทย  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๑๐๓-๖๒ กำรสอนวิเครำะห์และประพันธ์เพลงไทย  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๑๓๑-๖๒ ทักษะกำรรวมวงดนตรไีทย   ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๒๑๒๑-๖๒ กำรสอนรวมวงดนตรไีทย   ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๑๐๑-๖๒ เพิ่มพูนทักษะดนตรีไทย   ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๑๑๑-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๑๒-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๒   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๑๓-๖๒ ทักษะเครื่องดีดไทย ๓   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๒๑-๖๒ ทักษะเครื่องสไีทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๒๒-๖๒ ทักษะเครื่องสไีทย ๒   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๒๓-๖๒ ทักษะเครื่องสไีทย ๓   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๓๑-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๓๒-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๒   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๓๓-๖๒ ทักษะเครื่องตีไทย ๓   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๔๑-๖๒ ทักษะเครื่องเป่ำไทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๔๒-๖๒ ทักษะเครื่องเป่ำไทย ๒   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๔๓-๖๒ ทักษะเครื่องเป่ำไทย ๓   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๕๑-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๕๒-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒   ๓(๒-๒-๕) 

วิชาเอกเลือก   
-ปรับตำมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
กลำง ครุศำสตรบณัฑติ ๔ ปี  
อิงสมรรถนะ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ (ภำคผนวก ฎ) 
-รำยวิชำจัดแยกไปตำมเอก
ดนตรีที่เลือก ได้แก่ เอกดนตรี
ไทย เอกดนตรีตะวันตก และ
เอกดนตรีพื้นบ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔๙ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๕๐๑๕๓-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๖๑-๖๒ ทักษะขิมไทย ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๖๒-๖๒ ทักษะขิมไทย ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๑๖๓-๖๒ ทักษะขิมไทย ๓  ๓(๒-๒-๕) 
 
  (ข) วิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีตะวันตก 
รหัส              รายวิชา                             หน่วยกิต
๑๔๕๒๓๐๑-๖๒ กำรสอนทฤษฎีดนตรตีะวันตก ๑ ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๓๐๒-๖๒ กำรสอนทฤษฎีดนตรตีะวันตก ๒ ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๓๐๓-๖๒ กำรสอนประวัติดนตรตีะวันตก ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๓๒๑-๖๒ กำรสอนรวมวงดนตรตีะวันตก ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๓๓๑-๖๒ ทักษะกำรรวมวงดนตรีตะวันตก ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๐๒๐๑-๖๒ เพิ่มพูนทักษะดนตรีตะวันตก  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๐๓๒๑-๖๒ ทักษะกีตำร์ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๒๒-๖๒ ทักษะกีตำร์ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๒๓-๖๒ ทักษะกีตำร์ ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๑๑-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๑๒-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๑๓-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๓๑-๖๒ ทักษะเครื่องสำยสำกล ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๓๒-๖๒ ทักษะเครื่องสำยสำกล ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๓๓-๖๒ ทักษะเครื่องสำยสำกล ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๔๑-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๑  ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๕๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๕๐๓๔๒-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๔๓-๖๒ ทักษะเครื่องกระทบ ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๕๑-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๕๒-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๕๓-๖๒ ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๓ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๖๑-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๖๒-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๖๓-๖๒ ทักษะเครื่องลมไม้ ๓  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๗๑-๖๒ ทักษะขับร้องสำกล ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๗๒-๖๒ ทักษะขับร้องสำกล ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๓๗๓-๖๒ ทักษะขับร้องสำกล ๓  ๓(๒-๒-๕) 
 
  (ค) วิชาเอกเลือกกลุม่ดนตรีพ้ืนบา้น 
รหัส               รำยวิชำ                              หน่วยกิต 
๑๔๕๒๒๐๑-๖๒ กำรสอนดนตรีพื้นบ้ำน  ๒(๑-๒-๓) 
  ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของไทย 
๑๔๕๒๒๐๒-๖๒ กำรสอนประวัติและวรรณกรรม ๒(๑-๒-๓) 
  ดนตรีพื้นบ้ำน 
๑๔๕๒๒๐๓-๖๒ กำรสอนวิเครำะห์และประพันธ์เพลง ๒(๑-๒-๓) 
  เพลงพื้นบ้ำน 
๑๔๕๒๒๒๑-๖๒ กำรสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้ำน ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๕๒๒๓๑-๖๒ ทักษะกำรรวมวงดนตรีพื้นบ้ำน ๑(๐-๒-๑) 
๑๔๕๐๓๐๑-๖๒ เพิ่มพูนทักษะดนตรีพื้นบ้ำน  ๒(๑-๒-๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๕๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
           
๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก     ๖ หน่วยกิต 
รหัส              รำยวิชำ                              หน่วยกิต  
๑๔๕๓๒๔๔  กำรจัดกำรเรยีนรู้วิชำดนตรี ๑     ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๕๔๒๔๔  กำรจัดกำรเรยีนรู้วิชำดนตรี ๒     ๓(๒-๒-๕)  
  
          ๒.๔ เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่นอ้ยกว่า๔ หน่วยกิต 
รหัส              รำยวิชำ                              หน่วยกิต  
๑๔๕๑๑๔๑  ดนตรีวิจำรณ์     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๒๑๔๗  กำรจัดกำรวงดนตรี     ๒(๑-๒-๓)  
๑๔๕๔๑๐๓  พื้นฐำนกำรประพันธ์และกำรเรยีบเรียง   ๒(๑-๒-๓)  
 บทเพลงร่วมสมัย 
๑๔๕๔๒๔๕   สัมมนำดนตรี     ๒(๑-๒-๓) 
 
 
 
 
 

๑๔๕๐๒๑๑-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๒๑๒-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๒ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๕๐๒๑๓-๖๒ ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๓ ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
          ๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า     - หน่วยกิต 
 
 
 
 
          ๒.๔ เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก     - หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิชาการสอนวิชาเอก 
- ตัดออกจำกหลักสูตร 
 
 
 
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอก 
- ตัดออกจำกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๕๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
              ให้เลือกเรยีนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรทีม่หำวิทยำลัยรำชภฏัเลย
เปิดสอน โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว ไม่เป็นรำยวิชำศึกษำทั่วไปและ
ต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑก์ำรส ำเร็จ
หลักสตูรของสำขำวิชำนี ้  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า                       ๖ หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรยีนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรทีม่หำวิทยำลัยรำชภฏัเลยเปดิ
สอน   โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว ไมเ่ป็นรำยวิชำศึกษำทั่วไปและต้อง
ไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเรจ็
หลักสตูรของสำขำวิชำนี ้

หมวดวิชาเลือกเสรี 
-คงเดิม 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๕๔ 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                              ๒(๒-๐-๔) 
     Thai for Communication 
     ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     The meaning and importance of Thai for 
communication; practice of thinking, listening, speaking, reading, 
and writing skills; appropriate patterns of communication;  
effective integration of  gained knowledge into daily life 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                              ๓(๒-๒-๕) 
               Thai for Communication         
     ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น  าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ 
ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
Use Thai language to communicate properly according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that 
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 
with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types 
of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing 
 
 
 

 ๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๕๕ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication  
     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั นพื นฐาน การฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  
     Fundamental English for communication with four 
skills namely listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  ๓(๒-๒-๕) 
                  English Usage for Communication      

 เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การ
สนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจาก
หัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนา
ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและ
ให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อ
หาใจความส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียน
รายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily 
life, education, and lecture. Listen and take note with standard 
English. Talk about personal interests or familiar topics, give 
suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 
unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with 
reasons, make a presentation connecting with familiar situations and 
summaries the information. Use reading comprehension techniques 
to find main idea and support details or related information. Write a 
report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, 
and expectations. Write letters with standard formats related to 
interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and 
writing which are needed for communication 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๕๖ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา                             ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า ตามรูปแบบและขั นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
   The meaning and the importance of information and 
the information resources for study and search; information 
researching and retrieval for self-study; presentation with standard 
approaches 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   Practice of English listening and speaking at the levels 
of sentence and discourse for daily Life communication through 
various media such as television, VDO, radio and so on 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๑  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ            ๓(๒-๒-๕)   
           English Speaking and Listening Skills 
 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความ
สั น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) 
สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา 
น  าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร 
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๕๗ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

Explain and summarize essential topics, listen to 
conversation and short passages for main ideas, use sentences and 
idioms regarding surroundings (such as basic information, family 
information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday 
situations, making use of communicative activities, Speaking and 
practice in different situation including using language ,intonation of 
words with proper manner, understand English as used in daily life 
and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on 
speaking, listening, reading, and writing, practice communication skills, 
inquiry, search for information, and practice in communication 
through several different situations   

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 
    ในชีวิตประจ าวัน          
    Reading and Writing English for Daily Life         
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การ
อ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การ
ย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-

  ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๘ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม        ๒(๒-๐-๔) 
    English for Cultural Communication 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ  ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณี
และวัฒนธรรม และงานประเพณี 

    English for communication regarding cultural issues, 
geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 
traditions, and ceremonies 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ        ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication in the Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การ

โทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ  การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขยีนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมคัรงาน 
แผนภูมิ ตารางประเภทต่าง ๆ  

     English in the workplace, welcoming, making 
appointment, telephoning, giving and asking information; form 
filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 
labels 
 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๙ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม     ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรม
ในการด าเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist 
Sabbath days and ritual of Buddhism; mind and wisdom 
development; Dhamma application for daily life 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน        ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง  การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
     The factors affecting human behaviors, self–
perception for self-development, positive relationships building 
with others and planning for a happy life 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                   ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต 
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ       ๓(๒-๒-๕) 

         Aesthetics 
            ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ
ประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  ได้แก่ 
๐๐๐๒๑๐๓ 
สุนทรียภาพของดนตรี
กับชีวิต,  ๐๐๐๒๑๐๕ 



 

 

 

๑๖๐ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

      The meaning of music aesthetics; types of music in 
daily life; musical role in social context; music and life relationship; 
music skills and experiences improvement 

กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ
ป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทาง
ศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 
Thai standard dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai standard dance, design 
and organize performances, analyze principles of aesthetics in visual 
arts, principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art 
works 
 

สุนทรียภาพการแสดง  
และ ๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะ
และการออกแบบ 
 
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ         ๒(๒-๐-๔) 
       Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและ
การออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและ
การออกแบบส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Background, meaning and reasons for artworks 
creation; the design of the artists and designers; principle of arts 
and design; visual perception; taste, beauty and creativity; analysis, 
criticism and consideration on arts and design value in daily life 

๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง         ๒(๒-๐-๔) 
     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและ
การละเล่นท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัด
กิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     The meaning of aesthetics performances; the folk 
plays; values and lifestyles applied to art performances; activity 
based on local values and ways of life 



 

 

 

๑๖๑ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย          ๒(๒-๐-๔) 
     Thai Society System 
     สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
และสิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนว
ทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน   การพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนา
สังคมไทยในอนาคต 
     Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social 
problems and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of 
the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local 
wisdom; civic education, civil society and good governance; trends 
for Thai society development in the future 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                    ๒(๒-๐-๔) 
     Global Society System 

    วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของ
สังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา 
ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๒ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

โลกปัจจุบัน แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน
สังคมโลก 

    Social, economic and political evolution  of global 
society from past up to present; theories and streams that 
influence social, economic and political changes; human rights; 
peace education; ASEAN Community; laws and important relevant 
international organizations; current world events; trends for social, 
economic and political development in global society 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                    ๒(๒-๐-๔) 
     Business and Daily Life 
     ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของ
ธุรกิจ หน้าท่ีของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     Fundamental business; business model; business 
attributes; business role; production; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, context 
influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to 
daily life 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๓ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา          ๒(๒-๐-๔) 
    Loei Study 
    บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือ

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญา
พื นบ้าน 

   Context of Loei province; history and culture, belief, 
ritual, custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and folk 
wisdom 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน        ๒(๒-๐-๔) 
    Thailand and ASEAN Community 
    ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื นฐานประเทศ

สมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

    Background of ASEAN community; fundamental 
information of  geographical; economic, political, social and 
cultural aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN 
political-security community, ASEAN economic community, ASEAN 
socio- cultural community; the relationships of internal and 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๔ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being ASEAN member 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        ๒(๒-๐-๔) 
     Economy in Daily Life 

      หลักการเบื องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวัน  ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ 
รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 
provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                      ๒(๒-๐-๔) 
    Thinking and Decision Making 

     หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ หลักการ   ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

    Principles and human thinking process; process of 
thinking skills; logical principles; data collection; data analysis 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๕ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

through software application for decision making; application of 
the principle of decision-making analysis linear programming for 
problem solving in daily life 

 
๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ๒(๒-๐-๔) 

  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  Computer systems; importance and impact of 
computer and information technology in daily life; computer 
networking system; the Internet and e-mail; social network; laws, 
ethics and securities of computer network 
 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        ๒(๒-๐-๔) 
    Exercise for Health 
    ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพ
ทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    Knowledge of physical movement; patterns and 
activities of contemporary healthy exercise according to gender, 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๖ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

age and individual physical fitness; suitable application to ways of 
life 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต       ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 

    Scientific process; science and technology 
development; applying scientific knowledge to quality of life for 
happy living; effects of advanced science and technology on 
human life 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ         ๒(๒-๐-๔) 
    Science for Health 
    ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของ

อาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน 
การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต 
และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๗ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

    Essential  factors  for  human living; significance of food 
and nutrition; daily required energy and nutrients; nutritional 
assessment; principle of balanced food  according to nutrition flag; 
principle of safety food selection and consumer protection; 
general knowledge of diseases and disease prevention; sexual 
health promotion; accident and first aid;  mental health promotion 
and  principle of daily medicine use 

 
๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        ๒(๒-๐-๔) 

    Life and Environment 
     การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์
เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต
และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    The origin of the Earth; origin of life; human evolution; 
systematic relation between organisms and environment ; 
environmental pollution and its impact on quality of life; ways and 
local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management ; sustainable natural resources 
and environmental management 

 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๘ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน  ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภณัฑ์ 
เคหะภณัฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัด
พลังงาน 
     Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, 
hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
     หลักการปลูกพืชเบื องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง
สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี ยงสัตว์เบื องต้น การ
เลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี ยงและการดูแลสัตว์เลี ยง หลักการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; 
spices and medicinal plants for household consumption; fruit 
trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๖๙ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

carefulness for domestic animals; principle of sufficiency economy 
in animal productions; application of philosophy of sufficiency 
economy to agriculture 

๒๗  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒    พลเมืองที่เข้มแข็ง              ๓(๒-๒-๕) 
                       Potency Citizenship 

  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่
ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in accordance with the principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of 
life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect 
other people’s right, have a volunteer spirit and public mind 

 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 



 

 

 

๑๗๐ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ           ๓(๒-๒-๕) 
                    Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของ
กีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมใน
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ  
           Search for information, analyze, summarize health promotion 
and care, the importance of sports and recreation, and public policy 
of health promotion, create and arrange the health promotion and 
physical, mind, society and wisdom care, create sports and recreation 
for learning management, readiness of health promotion and care of 
main issue   

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ      ๓(๒-๒-๕) 
                       21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ ๕cs โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  
           Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively 
 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 



 

 

 

๑๗๑ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
                  (The King Wisdom for Local Development) 
 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and 
principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent 
learning approach for pilot community development based on the 
king wisdom and the integrated participation with related sectors 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒    การคิดเชิงเหตุผล                                    ๓(๒-๒-๕) 
                       Logical thinking     
 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั นการด าเนินการ
ตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นในชีวิตประจ าวัน 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื นฐาน
ของข้อมูลได้ 
 Analyze, design and present how to calculate in order of 
steps of operations, numbers, proportions, percentages, problems 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 



 

 

 

๑๗๒ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

solving, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic 
and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. 
Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today's global and making 
decisions based on data 

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ               ๓(๒-๒-๕) 
      English for Professional Purposes 
     พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว
และเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด 
สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อท่ีหลากหลาย โดยมีความเข้าใจ
จุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความซับซ้อนทั งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with native 
speaker in the English saturated atmosphere, practice with text 
representing spoken language in abstract and concrete, describe 
perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through English Camp 
 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 

 
 
 



 

 

 

๑๗๓ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญาการศึกษา            ๒(๑-๒-๓) 
    Educational Philosophy 
    ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  

สังคม  วัฒนธรรม  พุทธปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาตามแนว
พระราชด าริ  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

    Philosophies, concepts and theories of education, 
religion, economy, society and culture; Buddhist philosophy of 
Education; educational philosophy as initiated by H.M. the King; 
studying, analyzing concepts and strategies for educational 
management to strengthen sustainable development applicable 
to school development 

 ๑.รวมเนื้อหาสาระ
รายวิชากับวิชา 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๑ การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ ๑๐๑๒๑๐๒  การศึกษาแบบเรียนรวม         ๒(๑-๒-๓) 
    Inclusive Education 
    ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  ประเภท  และ

ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษา

 ๑.๑.รายวิชาท่ีตัดออก
จากหลักสูตร 
 



 

 

 

๑๗๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

และวิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก  และ
บริการสนับสนุน 

    Basic knowledge on inclusive education; types and 
characteristics of children with special needs; adjustment and 
changes for management of inclusive education; teaching 
techniques, behavior adjustment; study and analysis of  the 
problems arising in inclusive classroom;  media , facilities  and 
support services 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕  ความเป็นครู           ๓(๒-๒-๕) 
    Self – Actualization for Teachers 
               สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  การปลูกฝัง
จิตวิญญาณความเป็นครู  หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การเป็นผู้รอบรู้ในเนื อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้  
สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
               Teachers’ working, teachers’ traits and professional 
standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ               ๓(๒-๒-๕) 

                        และจิตวิญญาณความเป็นครู  
                     Ethics and Spirituality for Teachers          
 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน 
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมอุดมการณ์ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
           Behave morally, intend to develop learners as a spiritual 
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

 

๑๗๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 
profession; behaving as role models, public consciousness and 
selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and 
the teaching profession;  knowledge management on teaching 
profession;  being well-versed in the field of studies and teaching 
strategies that can help students think, analyze, criticize and create 
new things; seeking and choose up-to-date information and 
knowledge;  teacher-student interactions and promote the 
potential of learners; behaving on the codes of the profession 
issued by the teachers council; ongoing professional development 
for teachers 

be admired by students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, 
Ideology ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development using experiences and 
case studies, practice using reflection to apply for self-development 
to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 
 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑  การพัฒนาหลักสูตร         ๓(๒-๒-๕)  
    Curriculum Development 
    ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและ
สามารถจัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการ
ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 

    Definitions and significance of curriculum, curriculum 
development, philosophy, principles, concepts and theories of 
curriculum construction in various designs, curriculum analysis, 
ability to create curriculum, implementation and evaluation 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร              ๓(๒-๒-๕) 
          Curriculum Development 
        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไป
ใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา     
และค าอธิบายรายวิชา 

 



 

 

 

๑๗๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

curriculum, practice in curriculum evaluation and apply to 
curriculum development. 

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

๕ ๑๐๒๓๒๐๒  การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชัน้เรียน        ๓(๒-๒-๕)          
                Management of Learning and Classroom   
                Management 

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้  การจัดการชั นเรียน  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา และ
การบูรณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนรวม  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้  

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้                                 ๓(๒-๒-๕) 
                     Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เนื อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื อหาและภาษา การบูรณาการสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๗๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

    Theories and models of learning management for 
student’s critical and creative thinking; principle, concept and 
practice in writing lesson plans; learning and learning environment 
management; classroom management, learning center 
development in school and integrating of inclusive education; 
practice in effective learning management, and in classroom 
management for constructing learning environment serving 
learners’ achievement learning 

 
 

ชี แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to 
develop learners to be an intellectual and innovator, enhancing 
student learning, attending and accepting individual differences 
among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-
being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science 
and digital technology in instruction by using learning theories, 
instructional innovation for skills development in the ๒ ๑ st century,  
integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated 
instruction on media and  learning resources in local community,  
digital technology media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed person 
in developing learners fulfil their potential 

 
 
 



 

 

 

๑๗๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕  การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ       ๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency Economy  
        Philosophy           
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในชั นเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of sufficiency 
economy; application of sufficiency economy in livelihood; royal 
initiative projects; the new theory; learning management design by 
integrating sufficiency economy, the new theory, and king’s 
working principles to learning areas; practice in simulation learning 
management and real situation 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร  

๗ ๑๐๓๓๓๐๑  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
    Education Innovation and Information Technology 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
ออกแบบ ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 ๓(๒-๒-๕) 
                     เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้    
                     Innovation and Information Technology  
                     for Educational Communication and Learning                       

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๗๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

    Principles, concepts, theories, and designs of 
educational innovation and information technology, information 
technology for communication; design, manufacture, application, 
and assessment of innovative media and information technology 
for learning, the ability to use information technology to 
communicate properly 
 

      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual 
and to be innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in order to be able to select and 
apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 



 

 

 

๑๘๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๘ ๑๐๔๓๔๐๑  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้           ๒(๑-๒-๓) 
    Measurement and Evaluation of Learning 
    หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา  การหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการศึกษา  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    Principles, concepts, and practices in learning 
measurement and evaluation; learning behavior’s measuring 
instruments; validation of the educational measurement; practice 
of assessing and evaluating students’ learning, assessing and 
evaluating the students’ learning and implementing the results of 
the measurement in developing students 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                 ๓(๒-๒-๕) 
                       Learning Measurement and Evaluation               
      วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อน
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical 
and appropriate to the subject matter, context, individual difference 
of learners, and learners with special needs, reflect the evaluation 
result for learner development and quality development of learning 
management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๘๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้        ๓(๒-๒-๕) 
    Research for Learning Development 
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใช้และผลิตงานวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถ
น าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

    Principles, concepts, and practices in research; use and 
conduction of research for learning development; ability to in 
implement research findings into teaching; ability to conduct 
research to develop teaching and students, ability to present 
research findings for learning development 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้          ๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation  
                      and Learning    
     วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem conditions and needs 
in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๘๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

research to solve problems and develop learners, relevant innovation 
in community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 
๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑  จิตวิทยาพัฒนาการ           ๒(๒-๐-๔) 

     Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพื นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  อิทธิพลต่าง 

ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต  และพัฒนาการ  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย  การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

   Basic  psychology and human evolution psychology; 
factors affecting growth  and development; theories concerning 
developmental psychology; developmental processes of  human  
life-span; use of developmental  psychology  for  understanding  
and  supporting  learners’ potentials 

 ๑.๑.รายวิชาท่ีตัดออก
จากหลักสูตร  
 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒  จิตวิทยาส าหรับครู         ๓(๒-๒-๕) 
     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้  

การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  การใช้จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข้าใจ  และสนับสนุนการเรียนรู้

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู                          ๓(๒-๒-๕)       
                     Psychology for Teacher                                 
            หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
และค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๘๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา   
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผน
การศึกษา  อาชีพ และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

    Learning  psychology and educational  psychology;  
learning theories,  classroom  environmental  management for  
learning  community; use of  learning  psychology and educational 
psychology  for  understanding  and  supporting  learner’s 
potentials, Guidance and counseling psychology;  student care and 
support system to be able to help students in  educational 
planning,  occupational planning,  and  adjusting oneself into 
society also be able to advise  learner  to  obtain  best life  quality 

พิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Principle, concept, theory, developmental psychology, 
educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and 
development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve 
problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages, explore the case 
studies and the reflective practice to design learner assistant and 
development based on individual ability of each learner, persist to 
develop learners with the spirit of being a teacher, well-organized 
leaner development report system to give the advice guideline and 
feedback to parents and related people which leads to collaboration 
in learner development, use the reflective practice in self-



 

 

 

๑๘๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
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 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

development to be a good teacher who is proficient, smart, and up 
to date 

๑๒ ๑๐๙๓๙๐๓  หลักการบริหารการศึกษา                              ๒(๒-๐-๔) 
     Principles of Educational Administration 
     ความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื องต้น

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบการ
บริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

    Definitions of Educational administration; concepts and 
theories of educational administration; the process of educational 
administration; educational administration system; institutional 
organization; problems solving relate to education administration 

๑๐๙๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพ       ๓(๒-๒-๕) 
                    การศึกษา   
                    Education Administration and Quality  
                    Assurance  in Education            
 ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
ของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็น
พลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
             Educational Philosophy, analyze the context of the strategic 
policy for the preparation of plans and educational development 
programs and communities, design; implement the quality assurance 
in education work that is consistent with educational institutions. With 
knowledge of educational administration,  information system for 
school administration, quality assurance education, and the 

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญา
การศึกษา   ๑๐๙๓๙๐๓  
หลักการบริหาร
การศึกษา 
และ ๑๐๙๔๙๐๙   
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวน 
หน่วยกิต  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๘๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level 
and type of education by using a variety of learning management 
processes to develop oneself to have a good attitude, right base on 
country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  
world context wisely, modern society and keeping pace with changes 

๑๓ ๑๐๙๔๙๐๙  การประกันคุณภาพการศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 
     Educational Quality Assurance     
    หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้   

    Principles, concepts, and regulations regarding 
management of educational quality assurance,  education quality 
assurance; internal quality assurance; ability to manage quality of 
learning activities and develop learning quality continuously; and 
ability to organize activities for quality assessment of learning 
activities 

 
 
 

 ๑.รวมเนื้อหากับ
รายวิชา ๑๐๙๒๒๐๑-
๖๒ การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 

 

 

๑๘๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู             ๒(๑-๒-๓) 
    Thai Language for Teachers 
    ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  การใช้ทักษะการฟัง  

การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  
การใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    Thai language and Thai culture for teacher, usage 
listening, speaking, reading, and writing skills meaningfully, usage 
of Thai language and cultures for peaceful life 

 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                 ๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษา
ท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
            Use Thai-English language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and learner’s 
differences, learners with special needs, by analyzing concepts, 
theory, speech communication for teachers, principle, and techniques 
of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, 
writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development and keeping up 
with the changes, practice the language and culture for peaceful living 

๑. รวม  ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทย
ส าหรับครู    และ 
๑๒๔๒๗๐๓  
ภาษาอังกฤษส าหรับครู     
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวน 
หน่วยกิต  และ 
ค าอธิบายรายวิชา ๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓  ภาษาอังกฤษส าหรับครู             ๒(๑-๒-๓) 

    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    English language for professional development; usage 
of English language for communication regarding, listening, 
speaking, reading, and writing skills; usage of English language and 
culture, tradition, way of life, and belief for peaceful life 



 

 

 

๑๘๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒(๑-๒-๓) 
      Learning Resources and Local Wisdom      
      Management          
     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น  โครงสร้าง
พื นฐานเพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน  การถ่ายทอดความรู้   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มีต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ จุดมุ่งหมายระบบเนื อหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา  การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา 

      Definitions, significance, and scope of learning 
resources and local wisdom; types of important local resources; 
Infrastructure for Learning; knowledge and skills for transferring 
knowledge; local wisdom as a learning resource; role of wisdom 
on transferring knowledge; the aims of content system and 
learning process for local wisdom liable to apply in education; 
utilizing learning resources and local wisdom in education 
management 

 
 
 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนากระบวนการคิด        ๒(๑-๒-๓) 
     Instruction for Thinking Process Development 

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ
     การจัดการในชั้นเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 

     Theories of thinking and cognitive development, 
activity management techniques to develop creative thinking 
process, problem solving process, and critical thinking process;  
learning management to develop thinking process in learning 
areas, practice in learning management to develop various kinds 
of thinking process 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 
 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              ๒(๑-๒-๓) 
    Learner Development Activities 

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  
    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคม

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร  
 



 

 

 

๑๘๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

และสาธารณประโยชน์  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    Definitions, purposes,  and benefit of learner 
development activities; types of learner development activities; 
principle of administer in learner development activities, 
characteristics and methods of management in counseling 
activities, student activities, boy scout, junior red cross, girl guides, 
social service and territorial defiance, activities for social and public 
interest; learner development activities evaluation;  practice to 
manage learner development activities projects 
 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลย ี          
                  สารสนเทศ             ๒(๑-๒-๓) 

       Information Communication  
       Technology Instruction 
    ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียนการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมและ
บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

   Principles and the role of teaching and learning through 
networking, information technology concepts related to teaching 
and learning through networking. The format of the course. 
Activities and Services to support teaching and learning through 
networking.  Practice using electronic learning (E-learning) in 
teaching and learning through networking, information technology 

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน         ๒(๑-๒-๓) 
     Design and Development Instruction Media 
    ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการสอน การเลือกใช้

สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื อหาวิชา การวิเคราะห์เนื อหา ออกแบบและ
พัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  ฝึกปฏิบัติการสร้าง
และหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching materials; 
the appropriate selection of teaching materials for the subjects, 
content analysis, design and development of teaching materials; 
the efficiency validation of teaching materials; practice of the 
creation and efficiency validation of teaching materials   

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสร้างและน าเสนอสื่อมลัติมีเดียเพ่ือการศึกษา  ๒(๑-๒-๓) 
    Multimedia Construction and  
    Presentation for Education 
    ความหมาย หลักการ ทฤษฎี และความส าคัญของการใช้สื่อ

มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการ

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

น าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ สร้าง และน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  

    Definitions, principles, theories, and significance of 
multimedia using in teaching management; principles of 
multimedia materials creation, and presentation for education; 
practice of using computer programs to design, create, and present 
in various forms 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                  ๒(๑-๒-๓)   
     Program Evaluation 
     กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผน

โครงการ  การวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project evaluation, and 
project plan; analysis of possibility of project; evaluation of 
efficiency, and effectiveness of project 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย           ๒(๑-๒-๓)   
      Computer Program for Conducting Research 

       ความรู้พื นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์  ประเภท และลักษณะ
ส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิดเบื องต้น
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และการเลือกใช้
ค าสั่งต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

      Basic knowledge of using computer, types, and 
important characteristic of computer program; computer program 
for research; basic concept for analysis in research data; creation 
of file data, and the selection of using commands in analysis, and 
interpretation data 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔  มนุษยสัมพันธส์ าหรับครู                         ๒(๒-๐-๔) 
     Human Relations for Teachers 
    ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู  

หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

    Definitions and significance of human relations for 
teachers, principles, components, process and techniques of 
building the human relations for teacher; the role of teacher in 
promoting human relations in school and community. 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 
 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙  จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู       ๒(๒-๐-๔) 
     Contemplative Education for Student Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตต -

ปัญญาศึกษา และการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อความเปน็
ครูที่แท้ 

    Definitions, significance, and background; concepts of 
contemplative education and self-practice through contemplative 
education 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๖ ๑๐๙๓๙๐๔  ภาวะผู้น า           ๒(๒-๐-๔) 
    Leadership 
    ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า แบบของผู้น า

และภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า คุณลักษณะของผู้น าที่ดี  จิตวิทยาของ
ผู้น า การเสริมสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับการ
ตัดสินใจ ฝึกทักษะการเป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าที่ด ี

     Definitions, significance of leaders and leadership; 
model of leaders and leadership;  role and duty of leaders; the 
characteristics of a good leader; psychology of leadership;  
strengthening leadership; developing creative leadership; leader 
and decision making; practice leadership skills; technical 
strengthen  good leadership 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร  
 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑  ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น        ๒(๑-๒-๓) 
    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.) 
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระส าคัญ ต่าง 

ๆ ของกิจการลูกเสือ  ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั นความรู้เบื องต้น  ตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน 

    History, principles, aim, and concept of scout activities; 
skills and activities of scouts; train a basic of scout subject based 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร  
 



 

 

 

๑๙๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

on National Scout Organization of Thailand to apply scout 
instructional in school 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑  นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครู        ๒(๑-๒-๓) 
    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น า

กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการเพือ่การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ
จัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

  Definitions, significance of the recreational activities; 
being leader in varieties of recreational activities; analysis and 
application of various types of recreational activities in learning 
management based on child-center as follow subject area; 
recreate project in schools and community 

 ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร  
 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๒(๑-๒-๓) 
     School Botanical Garden 
     เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   การสร้างและจัดปัจจัยพื นฐานในโรงเรียนให้เป็น
ปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน 

  ๑.รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

     Learning in Royal speech, idea, background and the 
element of school botanical garden; the creating and managing 
basic factor set of school to be a learning factor of nature and 
environment; the progressive guidelines; making an operation plan; 
the evaluation and tracking the progress of school botanical 
garden in many aspects and integration to teaching 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์                ๑(๐-๒-๑) 
            Individual Development Plan : ID Plan    
            จัดท าคุรุนิพนธ์  ( ID Plan) โดยการรวบรวม วิ เคราะห์  
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Create individual development plan (ID Plan) by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of teacher duties 
together with teachers characteristics through the lesson learned from 
teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 



 

 

 

๑๙๖ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑            ๑(๙๐) 
    Practicum in Teaching 1              
    ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 

จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ น สร้าง พัฒนา  เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

    Practicum experiences in teaching: observation on 
management process of learning; curriculum analysis; course 
design; lesson plans based on a wide range of activities serving a 
variety of purposes, focusing on students as the center and 
knowledge exchanging for self-development in response to any 
changes arise both socially and culturally; creating teaching 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                 ๑(๙๐) 
          Practicum in Teaching ๑              
                     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าชั นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                  Conclude self-characteristics and those of teacher that 
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics and 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๙๗ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

materials, innovation, and educational technology for improving 
and developing a learning management program 
 

 
 

profession ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, coordinate with 
parents to collect the data used to provide learner care, assistance, 
and development to the preferred characteristics, provide well-
organized report of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability 
based learner development, conclude the guideline and activities for 
teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience 
in educational institution, synthesize the body of knowledge and use 
the learning result in after action review (AAR) as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒       ๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching  2   
            ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน  
และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัด
และประเมินผลผู้เรียน 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒               ๑(๙๐) 
                     Practicum in Teaching  ๒   
           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๙๘ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

                Actual teaching practice in classroom and simulation 
contexts; research on solutions for learners’ problems; 
development of professional teaching skills; designing testing or 
measuring instruments; checking, scoring, and grading learning’s 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring 
& evaluating learners 

เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with 
each level of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and 
present guidelines for self-development to be a professional teacher 
who is able to adjust to keep up with the change of both professional 
teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after 



 

 

 

๑๙๙ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๓             ๑(๙๐) 
                       Practicum in Teaching ๓                   
              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั น
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้ารว่ม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
               Practice teaching in educational institutions, behave 
as a good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by 

๑.รายวิชาท่ีเพ่ิมใหม่ 
 

 



 

 

 

๒๐๐ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

applying digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process of the 
correct research methodology, clearly reflecting the changes that 
have occurred to students themselves from participating in activities 
that promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in 
the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                 ๖(๕๔๐)
       Internship 1 

     ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ในสถานศึกษา             

     Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating,  and apply the result for developing 
learners; conducting research for learners’ development; 
exchanging knowledge, or sharing knowledge in educational 
seminars, and fulfilling other educational assignments 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑              ๖(๕๔๐)
           Internship ๑    
             ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีผู่้เรียนมีความสุขเกดิการะบวนการคิดขั นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 



 

 

 

๒๐๑ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 
              Work in teacher duties, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethics, make 
learners are happy and have advanced thinking process and leading 
them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out 
of the classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in 
the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 



 

 

 

๒๐๒ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

 ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒             ๖(๕๔๐)              
                 Internship 2 

    ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
     Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating, and apply the result for developing 
learners; exchanging or sharing knowledge in educational 
seminars; evaluating, improving, and studying research for 
developing learners in school; and fulfilling other educational 
assignments 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒              ๖(๕๔๐)
           Internship ๒    
             ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุ รักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be 
innovators by designing modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics with the correct 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ    
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 



 

 

 

๒๐๓ 

ที ่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in 
the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 



 

 

 

๒๐๔ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
บังคับเรียน ๘๐ หน่วยกิต บังคับเรียนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ปรับหน่วยกิตรวม 
วิชาเอกบังคับ    ๕๘    หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอก ๓๑ หน่วยกิต 
๑ ๑๔๕๑๒๔๑ การดนตรีของไทย                 ๒(๑-๒-๓) 

  Thailand Music Development 
   รูปแบบและพัฒนาการดนตรีในประเทศไทย ดนตรี
พื นเมืองในไทยประจ าภาคต่างๆ ประวัติดนตรีไทย การประสมวง
ดนตรีไทย  เพลงไทย  บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดง
แนวทางการอนุรักษ ์และความเป็นมา 
  The Pattern and development of Thai 
classical music in different by division, history of classical 
Thai music, classical Thai music Banding, classical Thai 
songs, famous Thai poets in fields of classical Thai music 
and performing arts including conservation and background. 

๑๔๕๑๐๐๑-๖๒  ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ๑(๑-๐-๒) 
                     (History of Thai Music and Western Music) 
  ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดนตรีในยุคสมัยต่าง 
ๆ คีตกวีไทยและตะวันตกพอสังเขป เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานได้ 
            Sound in Thai music, melody, rhythm, style and type 
of Thai music, musical instruments, bands, term used in 
music ,vocabularies, methods of listening to Thai music. 
Reading and recording Thai musical notes. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

  ๑๔๕๑๑๐๑-๖๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑(๑-๐-๒) 
                     Thai Music Theory 
  เสียงในดนตรีไทย ท านอง จังหวะ รูปแบบและ
ประเภทเพลงไทย เครื่องดนตรี วงดนตรี ศัพท์สังคีต วิธีการฟังเพลงไทย 
การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 
ในหมวดวิชาเอกบังคับ 



 

 

 

๒๐๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

                Principles of Western music theory teaching, 
note recording, note name, note value, scale, clef, time 
signature, interval and musical terminology. 

๒ ๑๔๕๑๒๑๐ พ้ืนฐานปฏิบัติดนตรี ๒(๑-๒-๓) 
  (Basic Music Skills) 

ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีเบื องต้นในประเภท 
เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื นเมืองของไทย 
Basic Principles for basic practicing music instruments: 
western musical instruments, Thai Classical and Folk Musical 
Instruments. 

 ตัดออกจากหลักสูตร 

๓ ๑๔๕๑๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีสากล ๑ ๒(๑-๒-๓) 
  Western Music Theory 1 
  องค์ประกอบพื นฐานของดนตรี ระดับของเสียง การ
แทนค่าโน้ตเสียงอัตราจังหวะธรรมดาและผสม การบันทึกโน้ตกุญแจ
เสียง เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ กุญแจ
บันไดเสียง ขั นคู่เสียง ตรัยแอด ศัพท์สังคีตขั นพื นฐาน 
  Elements of music: pitch, music notation for 
Simple Time Signature and Compound Time Signature, 
Musical notes, Clefs, accidentals, Major and Minor Scales, 

๑๔๕๑๓๐๑-๖๒ ทฤษฏีดนตรีตะวันตก ๑    ๑(๑-๐-๒) 
                     Western Music Theory 1 
  หลักการสอนทฤษฎีดนตรีขั นเบื องต้น  การบันทึกโน้ต 
ช่ือโน้ต  ค่าของโน้ต  บันไดเสียง  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนด
จังหวะ  ขั นคู่เสียง  และศัพท์เฉพาะทางดนตรี 
            Principles of Western music theory teaching, 
note recording, note name, note value, scale, clef, time 
signature, interval and musical terminology. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 



 

 

 

๒๐๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

musical Clefs, intervals, Triads and basic musical 
terminology. 

๔ ๑๔๕๒๑๐๑   ทฤษฎีดนตรีสากล ๒ ๒(๑-๒-๓) 
  Western Music Theory 2 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีสากล ๑ 
  รูปแบบคอร์ดทบชนิดต่างๆ การจัดวางผลิกกลับ
คอร์ด การกระจายโน้ตคอร์ด ต าแหน่งคอร์ดในบันไดเสียงไดอาโทนิก 
รูปแบบการด าเนินท านอง การย้ายบันไดเสียง วิเคราะห์ท านองเพลง 
การเรียบเรียงเสียงประสานขั นพื นฐาน 
  Types of chords, sequences of chords, note 
values, positions of chords in atonic, patterns of rhymes, key 
transpose, analyzing rhythms and basic music composition. 

๑๔๕๒๓๐๑-๖๒ การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก ๑ ๒(๑-๒-๓) 
                    Teaching Western Music Theory 1 
  คอร์ด ๓ เสียง (Triad), การพลิกกลับของคอร์ด 
(Inversion), โมด (Modes), จุดพักของเพลง (cadence), การเคลื่อนที่
ของคอร์ด (Chord  Progression) และการใช้คอร์ดในรูปพื นต้น โน้ต
นอกคอร์ด (Non Chord Tone)  การประสานเสียง ๔ แนว ท่ีครูดนตรี
ควรทราบผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถ
เตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานได้ 
             Chords, 3 sounds (Triad), Inversion, Modes, 
Breakpoints of song (cadence), movement of chords 
(progression) and the use of chords in the form of non-chord 
tones, 4 mandatory choir styles. To know and understand 
music creation Until being able to prepare music lessons in 
the basic education curriculum. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๕ ๑๔๕๑๓๑๑ ทักษะดนตรีไทย ๑ ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Music Skills 1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๒๑๐ พ้ืนฐานปฏิบัติดนตรี 

๑๔๕๐๑๑๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองดีดไทย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                         Thai Plucked Skills 1 
  การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพื นฐาน 
บทเพลงฝึกหัดพื นฐานส าหรับเครื่องดีดประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั น และ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 



 

 

 

๒๐๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ตามความถนัด ๑ ชิ น มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน โดยค านึงถึง ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่อง
ดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ประเภทนั นๆ การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติเพลงไทยใน
กลุ่มเพลงอัตราสองชั นตามที่ก าหนดให้ 
  Practice Thai music skills on a one chosen 
Thai instrument by emphasize skills for each students that 
consist of instrument component, carry, play acting and 
maintenances with instrument. Each instrument principle 
method, Thai style music reading and notation. Practice 
assigned Thai song in ๒ level moderate tempo group. 

เพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติได้ 
            Playing basic plucked instruments ,playing 
medium speed song and other song, Have a good personality 
for playing musical instrument Know and understand the 
principles of musical instrument maintenance Note recording 
And can be applied in practice 

กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๐๑๒๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองสีไทย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Bowed Skills 1 
  การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพื นฐาน 
บทเพลงพื นฐานส าหรับเครื่องสีไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั น และเพลง
อื่นๆ มี บุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติติได้ 
             Playing basic bowed instrument, basic 
medium speed song or other song, have good personality for 
playing the instrument, know and understand the principles 
of musical instrument maintenance Note recording and can 
be applied in practice. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๐๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๑๓๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองตีไทย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                    Thai Percussion Skills 1 
  การปฏิบัติ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั น
พื นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื นฐานส าหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ 
ชั น โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพในการบรรเลง
เครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึก
โน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
              Playing basic Thai Percussion instruments, 
basic medium speed song, or other song, have good 
personality for playing the instrument, know and understand 
the principles of musical instrument maintenance Note 
recording and can be applied in practice 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๐๑๔๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองเป่าไทย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Wind Instruments Skills 1 
  การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั นพื นฐาน 
โดยฝึกบทเพลงกลุ่มพื นฐานส าหรับเครื่องเป่าประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั น  
และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพท่ีดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจ
หลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  การบันทึกโน้ต และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
           Playing Thai wind instruments, basic medium 
speed song and other song, have a good personality for 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๐๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

playing musical instrument Know and understand the 
principles of musical instrument maintenance Note recording 
and can be applied in practice 
๑๔๕๐๑๖๑-๖๒ ทักษะขิมไทย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Kim Skills 1 
  การปฏิบัติขิมไทยขั นพื นฐาน บทเพลงฝึกหัดพื นฐาน
ส าหรับขิมไทยประเภทเพลง ๒ ชั น และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีใน
การบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
               Practicing basic Kim, paying basic medium 
speed song and other song, have a good personality for 
playing musical instrument Know and understand the 
principles of musical instrument maintenance Note recording 
and can be applied in practice. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 

๖ ๑๔๕๒๓๑๑ ทักษะดนตรีไทย  ๒ ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Music Skills ๒ 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๓๑๑  ทักษะดนตรีไทย ๑ 

 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ตามความถนัด ๑  ชิ น ที่
ต่อเนื่องจากปฏิบัติดนตรีไทย ๑  ตามเกณฑ์ ดังนี กลุ่มเพลงอัตราสาม

๑๔๕๐๑๑๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองดีดไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Plucked Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดีดไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลง
อัตรา ๓ ชั น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ชั น  อย่างน้อย  ๓  เพลง  กลุ่มเพลงตับ  อย่างน้อย  ๑  ตับกลุ่มเพลง
เถา  อย่างน้อย  ๑  เพลง 
  Thai music skills practice, continuously form 
the Thai Instruments Practicing 1 by according standard: on 
3 tempo music group at least 3 songs. Tub-Tao songs group 
at least 1 Tub, Toa song at least 1 song. 

ล าดับขั นตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 
             Having development of musical skill from 
Plucked instrument skill 1. Able to play slow speed song, long 
composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic 
teaching step for plucked instrument and can be applied in 
practice 
๑๔๕๐๑๒๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองสีไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Bowed Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสีไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลง
อัตรา ๓ ชั น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั นตอนการสอนเครื่องสีไทยเบื องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 
             Having development of musical skill from 
Percussion Skills skill 1 Able to play slow speed song, long 
composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

step for teaching percussion instrument and can be applied 
in practice 
๑๔๕๐๑๓๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองตีไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                   Thai Percussion Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลง
อัตรา ๓ ชั น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจ
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั นตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ 
             Having development of musical skill from 
Thai Wind instruments skill 1 Able to play slow speed song, 
long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic 
step for teaching wind instrument and can be applied in 
practice. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๐๑๔๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองเป่าไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                   Thai Wind Instruments Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องเป่าไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบท
เพลงอัตรา ๓ ชั น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย รู้และ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

เข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั นตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื องต้น และสามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติได้ 
            Having development of musical skill from 
Thai Wind instruments skill 1 Able to play slow speed song, 
long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic 
step for teaching wind instrument and can be applied in 
practice. 
๑๔๕๐๑๖๒-๖๒ ทักษะขิมไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Kim Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
ขิมไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั น 
เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการ
สอนขิมไทยเบื องต้น และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
              Having development of musical skill from Kim 
skill 1 Able to play slow speed song, long composition song 
or other song. Understand the note recording, song history, 
literature, relate music theory, basic step for teaching Kim 
and can be applied in practice. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๗ ๑๔๕๓๓๑๑ ทักษะดนตรีไทย ๓ ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Music Skills ๓ 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๒๓๑๑  ทักษะดนตรีไทย ๒ 
  ฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ตามความถนัด ๑  ชิ น ที่
ต่อเนื่องจากปฏิบัติดนตรีไทย ๒  ตามเกณฑ์ ดังนี กลุ่มเพลงโหมโรง 
อย่างน้อย  ๒  เพลง  กลุ่มเพลงเถา  อย่างน้อย  ๓  เพลง 
  Thai music skills practice continuously form 
the Thai Instruments Practicing 2  on standard: Homerong 
songs group at least 2  songs, Tao songs group at least 3 
songs. 

๑๔๕๐๑๑๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองดีดไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Plucked Skills 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดีดไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย รู้
และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
            Having development of musical skill from 
Plucked instrument skill 2. Able to play slow overture song, 
long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, 
teaching step for plucked instrument and can be applied in 
practice 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๐๑๒๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองสีไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                   Thai Bowed Skills 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสีไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องสีไทย ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย รู้
และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
Having development of musical skill from Bowed instruments 
skill 2. Able to play slow overture song, long composition 
song or other song. Understand the note recording, song 
history, literature, relate music theory, teaching step for 
bowed instrument and can be applied in practice. 
๑๔๕๐๑๓๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองตีไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                      Thai Percussion Skill 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องตีไทย ปฏิบัติบทเพลง
ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย รู้
และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
            Having development of musical skill from Percussion 
skill 2. Able to play slow overture song, long composition 
song or other song. Understand the note recording, song 
history, literature, relate music theory, step for teaching 
percussion instrument and can be applied in practice 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๑๔๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองเป่าไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Thai Wind Instruments Skills 3 

  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องเป่าไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย ปฏิบัติบท
เพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องเป่า
ไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
ดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีได้ 
            Having development of musical skill from 
Thai wind instrument skill 2. Able to play slow overture song, 
long composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, step 
for teaching wind instrument and can be applied in practice. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๐๑๖๓-๖๒ ทักษะขิมไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Kim Skills 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
ขิมไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงประเภท
เพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั นตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
ทักษะดนตรีได้ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 



 

 

 

๒๑๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

           Having development of musical skill from Kim 
skill2. Able to play slow overture song, long composition song 
or other song. Understand the note recording, song history, 
literature, relate music theory, step for teaching Kim and can 
be applied in practice. 

๘ ๑๔๕๑๕๑๑ ทักษะดนตรีสากล ๑ ๒(๑-๒-๓) 
  Western Music Skills 1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๒๑๐ พ้ืนฐานปฏิบัติดนตรี 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ๑ ชิ น มุ่ง
พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน โดยค านึงถึง ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่อง
ดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ประเภทนั นๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทเพลงและวรรณกรรมดนตรี  
ให้สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และเป็นแนวทางน าไปศึกษา
ต่อในขั นสูงต่อไป 

 Western music skills practice on a one chosen 
Western  instrument with full emphasize for each students 
that consist of know of instrument component, play acting 
and maintenances. Each instrument principle method, 
emotional expression. The words of a song and literary 

๑๔๕๐๓๒๑-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                         Guitar Skills  1 
  รู้พื นฐานการบรรเลงกีตาร์ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั นพื นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั น
พื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลง
ต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
            Know basic Guitar Skills  skill, have a skill that 
relate to basic practice, practice to play major melodic scale 
and practicing other song. Know and understand how to 
maintenance music instrument. Showing good personality 
while performing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๑๔๕๐๓๑๑-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
                     Keyboard Skills  1 
  รู้พื นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
คีย์บอร์ด มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับบทเพลงและ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 



 

 

 

๒๑๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

songs. To instruct to others and be a way for higher level of 
education.  

แบบฝึกหัดขั นพื นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
            Know basic Keyboard Skills skill, have a skill 
that relate to basic practice, practice to play major melodic 
scale and practicing other song. Know and understand how 
to maintenance music instrument. Showing good personality 
while performing. 

กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๑๔๕๐๓๓๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองสายสากล ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                      String Instrument Skills 1 
  รู้พื นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
สากล มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัด
ขั นพื นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
            Know basic String Instrument Skills skill, have 
a skill that relate to basic practice, practice to play major 
melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing 
good personality while performing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๑๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๔๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองกระทบ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Percussion Skills 1 
  รู้พื นฐานการปฏิบัติเครื่องกระทบต่างๆ มีทักษะที่
ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั นพื นฐาน 
ปฏิบัติเทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ แบบฝึก
Single Stroke, Double Stroke และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และ
เข้าใจการดูแลเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติ
เครื่องกระทบ 
             Know basic percussion instrument skill, have 
a skill that relate to basic practice, practice to play major 
melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing 
good personality while performing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๑๔๕๐๓๕๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Brass Instrument Skills 1 
  รู้พื นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม
ทองเหลือง มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและ
แบบฝึกหัดขั นพื นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๑๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

            Know basic Brass Instrument Skills skill, have 
a skill that relate to basic practice, practice to play major 
melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing 
good personality while performing. 

๑๔๕๐๓๖๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมไม้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Woodwind Instrument Skills 1 

  รู้พื นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
ลมไม้ มีทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัด
ขั นพื นฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 
            Know basic Woodwind Instrument Skills skill, 
have a skill that relate to basic practice, practice to play 
major melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance music instrument. Showing 
good personality while performing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๗๑-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Vocal Skills 1 

  รู้พื นฐานการขับร้องเพลง การหายใจ มีทักษะที่ส าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั นพื นฐาน ปฏิบัติ
เทคนิคขั นพื นฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติ
บทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสียง แสดงออกถึงบุคลิกภาพใน
การขับร้องเพลง 
              Know basic voice skill, breath technique or 
have a skill that relate to basic practice, practice to sing major 
melodic scale and practicing other song. Know and 
understand how to maintenance vocal cords. Showing good 
personality while performing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๙ ๑๔๕๒๕๑๑          ทักษะดนตรีสากล ๒ ๒(๑-๒-๓) 
     Western Music Skills  ๒ 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๕๑๑ ทักษะดนตรีสากล ๑ 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ๑ ชิ น ที่
ต่อเนื่องจากปฏิบัติดนตรีสากล ๑ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้
เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึง การถ่ายทอด
อารมณ์ เทคนิคการบรรเลง บทเพลงและวรรณกรรมดนตรี ให้สามารถ

๑๔๕๐๓๒๒-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Guitar Skills  2  
            พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะกีตาร์ ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติ
บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของ
นิ ว การใช้นิ วมือขวา หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 
๑ ครั ง 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

น าไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และเป็นแนวทางน าไปศึกษาต่อในขั นสูง
ต่อไป 

  Western 1 instrument skills practice 
continuously from the western Instruments Practicing 1 . 
Emphasize for fully skills in each students by consider to 
emotion expression, playing technical, the words of song 
and a literary of music. 

              Development of musical skills that increase 
from Guitar Skills  1 Practice melodic minor scale. Performing 
various types of music, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Finger movement. Using right fingers or other 
techniques, knowing the author's history and the history of 
the song. Able to show music performance to the public at 
least 1 time. 
๑๔๕๐๓๑๒-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Keyboard Skills  2 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะคีย์บอร์ด ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์  
ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้
นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
            Development of musical skills that increase 
from Keyboard Skills 1 Practice melodic minor scale. 
Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Finger movement or other 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๒๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

techniques, knowing the author's history and the history of 
the song. Able to show music performance to the public at 
least 1 time 

 

๑๔๕๐๓๓๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองสายสากล ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     String Instrument Skills  2 
  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องสายสากล ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไม
เนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การ
ใช้โบว์ การใช้นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ 
ครั ง 
           Development of musical skills that increase 
from String Instrument Skills 1 Practice melodic minor scale. 
Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Using of Bow Finger movement. 
or other techniques, knowing the author's history and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๔๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองกระทบ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Percussion Skills 2 

  พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติ เครื่องกระทบที่
เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การฝึกแบบฝึก  Single Paradiddle , Double 
Paradiddle , หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
             Development of musical skills that increase 
from Percussion Skills 1 Practice melodic minor scale. 
Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Practicing Single Paradiddle, 
Double Paradiddle or other techniques, knowing the author's 
history and the history of the song. Able to show music 
performance to the public at least 1 time 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๕๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Brass Instrument Skills 2 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียง
ไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
          Development of musical skills that increase from 
Percussion Skills 2. Practice melodic major and minor scale, 
and Third, by considering sound quality, accent, emotion 
expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, accent technique or 
slide finger technique or other techniques. Know the history 
of the composer and the history of the song. Able to show 
music performance to the public at least 1 time and can 
apply music practice with teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๖๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมไม้ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Woodwind Instrument Skills 2 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องลมไม้ ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ 
ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้
ลม การออกเสียง การใช้นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย ๑ ครั ง 
             Development of musical skills that increase 
from Percussion Skills 2. Practice melodic major and minor 
scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, accent technique or 
slide finger technique or other techniques. Know the history 
of the composer and the history of the song. Able to show 
music performance to the public at least 1 time and can 
apply music practice with teaching 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๗๒-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                   Vocal Skills 2 
  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะขับร้องสากล ๑ ปฏิบัติแบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ 
ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้
ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้
แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
            Development of musical skills that increase 
from Voice Training 1 Practice melodic minor scale. 
Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Using breath technique, 
pronunciation technique, using of microphone technique o 
other techniques, knowing the author's history and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๐ ๑๔๕๓๕๑๑ ทักษะดนตรีสากล ๓ ๓(๒-๒-๕) 
  Western Music Skills ๓ 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๒๕๑๑ ทักษะดนตรีสากล ๒ 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ๑ ชิ น ที่
ต่อเนื่องจากปฏิบัติดนตรีสากล ๒ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้
เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึง การถ่ายทอด
อารมณ์ เทคนิคการบรรเลง บทเพลงและวรรณกรรมดนตรี ให้สามารถ
น าไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และเป็นแนวทางน าไปศึกษาต่อในขั นสูง
ต่อไป 
  Western music skillful practices by 1  chosen 
continuously from the Western Instruments Practicing 2 . 
Emphasize for fully skills in each students by consider to 
emotion expression, playing technical, the words of song 
and a literary of music. 

๑๔๕๐๓๒๓-๖๒ ทักษะกีตาร์ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Guitar Skills  3 
  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะกีตาร์ ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์
และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง และ
สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
            Development of musical skills that increase 
from Guitar Skills 2. Practice melodic major and minor scale, 
and Third, by considering sound quality, accent, emotion 
expression. Have music skills related to finger techniques or 
other techniques. Know the history of the composer and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time and can apply music practice with 
teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 
 
 
 
 



 

 

 

๒๒๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๑๓-๖๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Keyboard Skills  3 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคการใช้นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 
๑ ครั ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
            Development of musical skills that increase 
from Keyboard Skills 2. Practice melodic major and minor 
scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have music skills related to finger 
techniques or other techniques. Know the history of the 
composer and the history of the song. Able to show music 
performance to the public at least 1 time and can apply 
music practice with teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๒๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๓๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองสายสากล ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     String Instrument Skills  3 
  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องสายสากล ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ ว การใช้โบว์หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของ
ผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอน 
             Development of musical skills that increase 
from String Instrument Skills 2. Practice melodic major and 
minor scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have music skills related to finger 
techniques Using of Bow Finger movement. or other 
techniques. Know the history of the composer and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time and can apply music practice with 
teaching 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๓๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๔๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองกระทบ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                   Percussion Skills 3 
  พัฒนาการทางทักษะการปฏิบัติ เครื่องกระทบที่
เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบท
ฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย ๑ ครั ง และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
             Development of musical skills that increase 
from Percussion Skills 2. Practice melodic major and minor 
scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have music skills related to techniques 
other techniques. Know the history of the composer and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time and can apply music practice with 
teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๓๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๕๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Brass Instrument Skills 3 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ ว/สไลด์ หรือ 
เทคนิคอื่นๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง และสามารถ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
            Development of musical skills that increase 
from Brass Instruments 1 Practice melodic minor scale. 
Performing various types of music, by considering sound 
quality, accent, emotion expression. Have important musical 
skills related to techniques. Using breath technique, accent 
technique or slide finger technique or other techniques, 
knowing the author's history and the history of the song. Able 
to show music performance to the public at least 1 time 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๓๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๖๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองลมไม้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Woodwind Instrument Skills 3 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องลมไม้ ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ ว หรือ เทคนิคอื่นๆ รู้
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง และสามารถประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอน 
            Development of musical skills that increase 
from Wood wind instrument 2. Practice melodic major and 
minor scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, accent technique or 
slide finger technique or other techniques. Know the history 
of the composer and the history of the song. Able to show 
music performance to the public at least 1 time and can 
apply music practice with teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๓๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๔๕๐๓๗๓-๖๒ ทักษะขับร้องสากล ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Vocal Skills 3 

  พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชา
ทักษะขับร้องสากล ๒ ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั นคู่ ๓ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอื่นๆ 
รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
             Development of musical skills that increase 
from Voice Training 2. Practice melodic major and minor 
scale, and Third, by considering sound quality, accent, 
emotion expression. Have important musical skills related to 
techniques. Using breath technique, pronunciation 
technique, using of microphone technique or other 
techniques. Know the history of the composer and the 
history of the song. Able to show music performance to the 
public at least 1 time 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๓๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๑ ๑๔๕๑๔๑๑ ทักษะดนตรีพ้ืนเมือง ๑ ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Folk Music Skills  1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๒๑๐ พ้ืนฐานปฏิบัติดนตรี 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นเมืองตามความถนัด ๑ ชิ น 
ฝึกทักษะบทเพลงพื นบ้านแนวทางหลักการและวิธีปฏิบัติโดยค านึงถึง 
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทนั นๆ การ
อ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติบทเพลงที่ก าหนดให้ สามารถ
บรรเลงเครื่องดนตรีพื นบ้านขั นพื นฐานได้ 
  Practice Thai folk music skills on a one 
chosen: skills of folk songs, principle and practice 
considering that consist of instrument component, carry, 
play acting and maintenances. Each instrument principle 
method, Thai style music   reading and notation. Practice 
assigned simple Thai folk song. 

๑๔๕๐๒๑๑-๖๒ ทักษะเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
                    Thai Folk Musical Skills 1 
  การปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นบ้านไทยขั นพื นฐาน บท
เพลงฝึกหัดพื นฐานส าหรับเครื่องพื นบ้าน และเพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
การบันทึกโน้ต และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
            Practicing Thai folk musical instrument, basic 
practicing song and other song Showing good personality 
while performing. Know and understand how to maintenance 
musical instrument, note recording and able to apply in 
practice. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีพื นบ้าน 



 

 

 

๒๓๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๒ ๑๔๕๒๔๑๑ ทักษะดนตรีพ้ืนเมือง ๒ ๒(๑-๒-๓)             
  Thai Folk Music Skills  2 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๑๔๑๑ ทักษะดนตรีพ้ืนเมือง ๑ 
  ฝึกทักษะบทเพลงพื นเมืองแนวทางหลักการและวิธี
ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบทเพลงที่มีทักษะสูงขึ นจากปฏิบัติดนตรีพื นเมือง ๑ 
ฝึกเครื่องดนตรีประเภทก ากับจังหวะในวงดนตรีพื นเมือง สามารถ
บรรเลงเดี่ยว และรวมวงได้ 
  Thai folk music skills practice continuously 
form the Thai folk Instruments Practicing 1  , Rhythm 
instrument types  practice in folk, single and band playing. 

๑๔๕๐๒๑๒-๖๒ ทักษะเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                    Thai Folk Musical Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดนตรีพื นบ้าน ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดนตรีพื นบ้าน 
ปฏิบัติบทเพลงระดับกลางตามขนบ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดนตรี
พื นบ้าน รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอนเครื่องดนตรีพื นบ้านเบื องต้น 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
             Development of musical skills that increase 
from Thai folk musical skills 1Practice traditional middle-class 
song and other songs., Know and understand notes recording. 
History of music, literature, related music theory. Knowing 
basic teaching step of Folk musical instrument and can be 
applied in practice 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีพื นบ้าน 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๓๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๓ ๑๔๕๓๔๑๑ ทักษะดนตรีพ้ืนเมือง ๓ ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Folk Music Skills 3 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ๑๔๕๒๔๑๑  ทักษะดนตรีพ้ืนเมือง ๒ 
  ฝึกทักษะบทเพลงพื นเมือง แนวทางหลักการและวิธี
ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบทเพลงที่มีทักษะสูงขึ นจากปฏิบัติดนตรีพื นเมือง ๒ 
ฝึกเครื่องดนตรีประเภทก ากับจังหวะในวงดนตรีพื นเมือง สามารถ
บรรเลงเดี่ยว และรวมวงได้ 
  Thai folk music skills practice by principle 
and practical: training in higher skill form Thai folk music 
skills 2, Instruments training with rhythm in folk band, single 
and band playing. 

๑๔๕๐๒๑๓-๖๒ ทักษะเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                    Thai Folk Musical Skills 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดนตรีพื นบ้าน ๒ ปฏิบัติบทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม และ
เพลงอื่น ๆ ส าหรับเครื่องดนตรีพื นบ้าน รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการ
สอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี
ได้ 
            Development of musical skills that increase 
from Thai folk musical skills 2 Practice ritual song and other 
songs., Know and understand notes recording. History of 
music, literature, related music theory. Knowing teaching step 
of Folk musical instrument and can be applied in practice 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีพื นบ้าน 

๑๔ ๑๔๕๔๒๓๑   การจัดการแสดงดนตรี ๓(๒-๒-๕) 
  Music Performance 
  การบูรณาการทักษะและความสามารทางดนตรีใน
การจัดแสดงบนเวที การจัดการรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดงเช่น แสง  สี  เสียง  ฉาก  การใช้ดนตรีประกอบการแสดง
ประเภทต่างๆ 
  Integrating skills and musical abilities in 
Music performance on stage, management of light, sounds 

๑๔๕๓๐๓๑-๖๒ การน าเสนอผลงานทางดนตรี ๓ (๒-๒-๕) 
                     Music Presentation 

  รู้วิธีการหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบ
การท างาน การวางแผนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ
ในการด าเนินงาน ตัวอย่างกรณีศึกษาในการแก้ปัญหาการด าเนินการ
น าเสนอผลงาน  สามารถน าเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน น าเสนอผลงานอย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยได้รับการ

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 



 

 

 

๒๓๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

and scenes, selecting music for different types of 
performances. 

เห็นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอนและสรุปผล ประเมินผลจาก
การน าเสนอผลงาน 
              Know how to find sponsors for organizing 
activities, system planning, event planning. Guidelines for 
managing risks in operations. Examples of case studies in 
solving problems. Able to present musical works in various 
forms. Create musical works from research data to promote 
community learning. Present at least 1 work result, approved 
by the committee / instructor and summarize the results 
Evaluate from presentations. 

๑๕ ๑๔๕๓๑๕๒   คอมพิวเตอร์เพ่ือการดนตรี ๒(๑-๒-๓) 
  Computer for Music 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานทางดนตรี 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีเพื่อใช้สร้างผลงานหรือสื่อ
การสอน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียน
บันทึกโน้ตสากล ฝึกปฏิบัติและสร้างผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมเขียน
บันทึกโน้ตสากล 
  Using of computer for music, Application 
software for music to create or instruction media. Learn how 
to use application software for notation, Practice and create 
success work with notation program. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๓๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๖ ๑๔๕๒๑๔๓ ดนตรีในหลักสูตรประถม ๒(๑-๒-๓) 
  และมัธยมศึกษา 
  Performing Arts in Elementary School  
  and Secondary School 
  ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับดนตรี ประวัติความเป็นมา  
รูปแบบการแสดงในระดับประถมและมัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติดนตรีใน
หลักสูตร 
  Basic knowledge about performing arts and 
music, background, types of performances at elementary 
and secondary school levels including practicing performing 
arts and music according to the curriculum. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ ๑๔๕๔๑๔๘ วิจัยดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
  Music Research 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
ที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านดนตรีและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การล าดับเนื อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง 
การน าเสนอข้อมูล การใช้โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล 
การน าเสนอเป็นรายงานการวิจัยที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุ่งหมาย 
วิธีด าเนิน การวิเคราะห์และการสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
  Motivate Music Education Research report 
writing with principle and methodology from data gathering, 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒ การวิจัยทางดนตรีศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
                     Music Education Research 
  หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและ
ระเบียบวิธีวิจัยการออกแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย   การน า
ผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอรายงานการวิจัย โดยผ่านการเรียนรู้จาก
งานวิจัยเป็นฐาน ฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัย และจากศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีศึกษา 
             Principles of research in music education. 
Process and research methodology to create a Research, 
research tools, Applying research results, Presentation of 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 



 

 

 

๒๓๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

discussion, analyzing, citation, writing report using music 
compositions, table or other information graphic 
compoundly to presentation that show of a research 
background, concept, objective, method, analyze and 
conclude. 

research reports By learning from the research, practice 
writing research outline And from self-study In order to 
understand the research methodology in music education 

๑๘ ๑๔๕๑๑๔๒ ดนตรีส าหรับเด็ก ๒(๑-๒-๓) 
  Music Pedagogy for Children 
  หลักการสอนดนตรีส าหรับเด็ก  เทคนิควิธีการสอน
ดนตรีเบื องต้นในชั นเรียน  บริบทที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนดนตรี  การรับรู้ของเด็ก การเลือกใช้สื่อการสอน หลักสูตรที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ครอบคลุมการใช้ดนตรีบ าบัดให้ เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละสถานการณ์ 
  Principles of teaching music for children. 
Methods of basic teaching. Introduction to music in class. 
Context involved in the learning process. Teaching music to 
children recognition. Selection of course materials. The 
curriculum of instruction that cover to special needs and 
music therapy for children and students for each case. 
 
 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร๑๗ 



 

 

 

๒๔๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๙ ๑๔๕๑๓๑๐ ท านองฆ้อง  ๒ (๑ -๒ -๓ )          
  Thai Principle Melody 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงฆ้องวง  การแบ่งมือ  
เทคนิคการบรรเลงแบบต่าง ๆ เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างท านอง
ฆ้องกับท านองเครื่องดนตรีอื่นๆ 

 Practice about grand gong circle including 
hand interval and play technique in variety. Relationship of 
melody harmony with grand gong circle and others. 

๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
                    Khong Wong Yai Skills Teaching 
  ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติ
ฆ้องวงใหญ่ขั นพื นฐาน ระบบระเบียบ มารยาทในการบรรเลง การ
เตรียมความพร้อมและฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึก
ปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ ๑ 
           Learning Background, appearance, role and 
basic practice of large gongs. Play etiquette, Preparation and 
practice as a teacher in teaching large gongs And practice the 
music according to Thai music standard level 1 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

๒๐ ๑๔๕๑๕๑๓          ขับร้องประสานเสียง ๒(๑-๒-๓) 
  Chorus Vocal 
  หาพิสัยความสูงต่ าของเสียงผู้ร้อง ฝึกการหายใจที่
ถูกต้อง ฝึกการออกเสียงจากต าแหน่งต่าง  ๆ  ใช้บทเพลงที่ค่อนข้าง
ง่าย ไม่เกิน ๔  แนว 
  Vocal range matching, corrected breath 
training,  voice trainings in several vocal by  basic level songs 
are not over than four lines of chorus vocal. 
 
 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๔๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๑ ๑๔๕๑๕๑๔  การฝึกโสตประสาท ๒(๑-๒-๓) 
  Ear Training 
  ฝึกทักษะการฟังเสียงและการจับจังหวะโดย
สามารถจดบันทึกเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้องฝึกทักษะการฟังแล้วร้องโน้ต
ให้ตรงเสียงฟังจ าแนกแยกแยะกลุ่มเสียงระหว่างโน้ตสองเสียง ฝึกฝน
การฟังเพื่อบอกโน้ตในบันไดเสียง C Major ฟังแยกแยะชนิดของบันได
เสียงแบบต่างๆ ฝึกการฟังเสียงและแยกแยะชนิดตรัยแอดและคอร์ด
ต่างๆ 
  Listening training skills and rhythm by 
corrected notation and pronounce between ๒ note levels. 
Listening for check C major chord, separate minor scale, 
triad and each chord. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๒๒ ๑๔๕๑๕๑๕   วงโยธวาทิต ๒(๑-๒-๓) 
  The Marching Band 
  ประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรี
อื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ 
บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ ส าหรับดนตรีโยธ
วาทิต ศึกษาวรรณกรรมดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต ฝึกอ่าน Score และ
การตีความหมายฝึกเทคนิคการใช้บาตองให้สอดคล้องกับลีลาเครื่อง

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๔๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

หมายความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรีให้
เหมาะสมกับรูปแบบของวง 
  History and origin of marching bands and 
similar bands in technique and duty of instrument in band, 
band position in variety, song in ceremony and another song 
for marching band. Improve band management in score 
reading and interpretation, baton using technique to create 
balance and harmony of instruments in the band. 

๒๓ ๑๔๕๒๒๔๒  การดนตรีในประเทศอาเซียน   ๒(๑-๒-๓)
  The Music of the ASEAN Countries 
  ประวัติ องค์ประกอบของดนตรี บริบทโดยรวม การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
  History and components of music, contexts 
and cultural interactions among ASEAN countries. 

๑๔๕๓๐๔๒-๖๒ ดนตรีโลก ๓ (๒-๒-๕) 
                     World of Music 
  ออกแบบกลวิธีการสอนดนตรีในวัฒนธรรมอื่นๆ ใน
สถานศึกษา รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ประเภทเครื่องดนตรี 
ประเภทวงดนตรี ประเภทบทเพลง วัฒนธรรมประเพณีความเช่ือ ของ
ดนตรีนานาชาติ ดนตรีพื นเมือง ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีเปรียบเทียบ 
             Design music teaching strategies in other 
cultures. Know and understand History musical instruments, 
Band type, song, culture, tradition, belief Of international 
music, Native music, Local music, Comparative music 
 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 



 

 

 

๒๔๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๔ ๑๔๕๒๑๕๑ พ้ืนฐานระบบเสียงและคอมพิวเตอร์ ๒(๑-๒-๓) 
  ผลิตงานดนตรีและการแสดง 
  Basic of Sound System and Computer 
  Music 

 ความรู้ด้านระบบเสียงและกระบวนการจัดการ
เครื่องเสียงเพื่อการแสดง หลักการท างานของอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงาน
ระบบเสียงเพื่อการแสดงเบื องต้น ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่อง
เสียงที่ถูกต้อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการผลิตงานเสียง เข้าใจ
รูปแบบของการจัดการข้อมูลทางด้านเสียงในรูปแบบดิจิตอล รู้จัก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางดนตรีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมผลิตผลงานเพื่อใช้ในงานเสียงและงานแสดง
อย่างง่าย 

 Knowledge of sound system, process of 
sound system management for performance, functions of 
tools in sound system for basic performance, a practical 
study of sound device connection, using computer program 
to produce sound, understanding of forms and 
management of sound in digital formats, computer program 
popularly used in music at present, practicing using program 
for simply producing sound and performance. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๔๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๕ ๑๔๕๓๑๐๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒(๑-๒-๓) 
  History of Music 

 การเกิดของดนตรีตั งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน
โดย เพื่อให้มองเห็นล าดับวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตลอดจน 
แนวความคิด รูปแบบทางดนตรีตะวันตก วงดนตรีรูปแบบต่างๆ บุคคล
ส าคัญทางดนตรี และผลงานท่ีส าคัญ 

 Discover concept of music origin from past 
to present to get western music development order, 
western music behavior, western music bands in variety and 
important person in western music circle. 

๑๔๕๒๓๐๓-๖๒ การสอนประวัติดนตรีตะวันตก ๒ (๑-๒-๓) 
                    Teaching Western Music history 

  ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั งแต่
ยุคโบราณจนถึงยุคศตวรรษท่ี ๒๐  ดนตรีร่วมสมัย  รูปแบบบทประพันธ์ 
เครื่องดนตรี คีตกวีและผลงานที่ส าคัญที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้
รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถเตรียมการสอนดนตรีใน
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานได้ 
              History and evolution of Western music in 
depth from ancient times to 20th century. Contemporary 
music, style of compositions, composers and their important 
works that music teachers should know through 
problembased learning as a base of inquiry and cooperative 
learning. To know and understand music creation Until being 
able to prepare music lessons in the basic education 
curriculum. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรีตะวันตก 

๒๖ ๑๔๕๓๓๓๑  ปฏิบัติรวมวงดนตรี ๓(๒-๒-๕) 
  Music Ensemble 
  ฝึ กปฏิ บั ติ ร วมวงดนตรี  ก าร เลื อกบทเพล ง            
การฝึกซ้อม  การปรับวงอย่างถูกต้อง ตามแบบแผนของการบรรเลง 
วงดนตรีไทย ดนตรีพื นเมือง และวงดนตรีสากล 

๑๔๕๒๑๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีไทย ๑ (๐-๒-๑) 
                     Thai Music Ensemble Skills 

  สามารถเปรียบเทียบรูปแบบขนบการบรรเลงได้อย่าง
ถูกต้องและเตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ 
โดยรู้และเข้าใจลักษณะขนบการบรรเลงของประเภทเพลงโหมโรง  

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 



 

 

 

๒๔๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

  Practice in Thai music band: songs chosen, 
practicing, corrected band positioning order play pattern of 
Thai band, fork music and western music. 

เพลงเถา เพลงเรื่องและเพลงอื่นๆ ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ทักษะเครื่องเอกและทักษะการรวมวงดนตรีที่ดี 
             Can compare the pattern of playing correctly 
and prepare music teaching to be an assistant in learning 
management by knowing and understanding the nature of 
the play, the types of music and other songs. Knownig 
vocabulary (Terms used in music) and related literature. Using 
major instrument skills and good band skills 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มดนตรไีทย 

๑๔๕๒๓๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก ๑ (๐-๒-๑) 
                     Western Music Ensemble Skills 
  ฝึกปฏิบัติรวมวงท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้และ
เข้าใจรูปแบบลักษณะการบรรเลงของเครื่องมือเอก ศัพท์สังคีตและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกโน้ตและหลักการบรรเลงบท
เพลงสมัยนิยม มีทักษะเครื่องเอกและการรวมวงดนตรีที่ดี โดยผ่านการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถ
เตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ 
  Practice in a group, work together as a group 
Know and understand the instrumental style of major 
instruments Knownig vocabulary (Terms used in music) and 
related literature Understand the notes, notes and 
instrumental principles of popular music. With major 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มดนตรีตะวันตก 



 

 

 

๒๔๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

instruments skills and good band integration Through 
experiential learning as a base and cooperative learning Can 
prepare music teaching to be an assistant in learning 
management 
๑๔๕๒๒๓๑-๖๒ ทักษะการรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๑ (๐-๒-๑) 
                    Thai Folk Ensemble Skills 

  ฝึกปฏิบัติรวมวง เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ รู้และเข้าใจหลักการบรรเลงรวมวง ความกลมกลืนของวงประเภท
ต่างๆ  มีทักษะเครื่องเอกที่ช านาญและทักษะการรวมวงดนตรีที่ดี  
สามารถเตรียมการสอนการรวมวงดนตรีได้ 
             Practice band composition. Learn to work 
together as a group. Know and understand the principles of 
orchestration Harmony of various types of bands with major 
instrument’s skills, and good band composition skills. Can 
prepare to teach band integration. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มดนตรีพื นบ้าน 

๒๗  ๑๔๕๑๐๒๑-๖๒ ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
                     Music Skills for Music Education  
                     Teachers Instructor 
  หลักการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื องต้น และดนตรี
ไทย  การบันทึกโน้ต ช่ือโน้ต  ค่าของโน้ต  บันไดเสียง  กุญแจเสียง  
เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  ขั นคู่เสียง และศัพท์เฉพาะทางดนตรี ผ่าน

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร หมวด
วิชาเอกบังคับ 
 



 

 

 

๒๔๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

การเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อมีความรู้
และความเข้าใจทฤษฎีดนตรีตะวันตก และดนตรีไทยเบื องต้นเบื องต้นใน
การประยุกต์ใช้กับการสอน 
             Principles of Western music theory teaching, 
note recording, note name, note value, scale, clef, time 
signature, interval and musical terminology, through learning 
by practicing and participatory learning to have knowledge 
and understanding of Western music theory and apply for 
teaching 

๒๘  ๑๔๕๒๐๒๑-๖๒  การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
                     Preparation for Teaching Music  
                     Education 

  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี  
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีทางดนตรีเบื องต้น  
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เข้าใจการวัดและ
ประเมินผลจิตวิทยาการสอนดนตรีเบื องต้น การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้
เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี แผนการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีใน
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
             Design music teaching activities using 
technology in teaching basic music education, Environmental 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร หมวด
วิชาเอกบังคับ 
 



 

 

 

๒๔๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

management to promote learning. Understand the 
measurement and evaluation of introductory music teaching 
psychology. Use of language to communicate with learners 
of core course. Music Learning Management. Music Learning 
Management plan and able to prepare music learning 
management in basic education course. 
 
 

๒๙  ๑๔๕๔๐๔๒-๖๒ อาศรมดนตรีศึกษา ๑ (๐-๒-๑) 
                     All Music Study 
  แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาตนเองจากผลสะท้อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย
เลือกจาก การพัฒนาทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาทฤษฎี
ดนตรีขั นสูง การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษาขั นสูง สามารถ
วางแผนอนาคตของตนเองหลังส าเร็จการศึกษาโดยเลือกจาก แนว
ทางการสอบคัดเลือกต่างๆ แนวทางการศึกษาต่อ การศึกษาธุรกิจดนตรี 
และแนวทางการสร้างอาชีพอ่ืนๆ 
              Expressing enthusiasm for research and 
selfdevelopment from practicing professional experience by 
choosing from Development of musical skills from experts, 
Advanced music theory study, Study of teaching methods for 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวด
วิชาเอกบังคับ 
 



 

 

 

๒๔๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

advanced music education, Able to plan their own future 
after graduation by choosing from Various examination, 
Further study guidelines, Music business education and other 
career building guidelines. 

กลุ่มเอกวชิาเลือก 
วิชาเอกเลือก  ๑๒  หน่วยกิต วิชาเอกเลือก  ๒๙  หน่วยกิต ปรับปรุงหน่วยกิตรวม 

๓๐ ๑๔๕๑๓๑๖ ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเดิม ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Traditional Singing 

 ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิม   เรียนรู้รูปแบบ
ฉันทลักษณ์ ท านอง การเปล่งเสียง การเอื อน จังหวะ การส่งร้อง รับ
ร้องเมื่อขับร้องร่วมกับวงดนตรีไทย   เทคนิคการร้องเพลงไทยศัพท์
สังคีตเกี่ยวกับการขับร้องและฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามเพลงที่
ก าหนดให ้
  Thai traditional song voicing skills practice 
that consist of prosody, voicing, vibrato singing, singing with 
Thai bands, Thai song singing technique, musical 
terminology about Thai voicing and Thai song singing 
practice. 

๑๔๕๐๑๕๑-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑   ๓(๒-๒-๕) 
                     Vocal Skills - Thai Classical  
                     Song Skills 1 

  การปฏิบัติเครื่องขับร้องไทยขั นพื นฐาน บทเพลง
ฝึกหัดพื นฐานส าหรับการขับร้องไทยประเภทเพลงอัตรา ๒ ชั น และ
เพลงอื่น ๆ มีบุคลิกภาพท่ีดีในการขับร้อง รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ตขับ
ร้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
             Basic voice training, singing medium speed 
song and other song, have a good personality for singing. 
Know and understand note recording and can be applied in 
practice. 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 
 



 

 

 

๒๕๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๑ ๑๔๕๑๔๑๖   ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมืองอีสาน ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Folk Singing 
  ฝึกปฏิบัติวิธีการขับร้องเพลงพื นบ้านอีสานอย่าง
ถูกต้องทั งด้านรูปแบบ ฉันทลักษณ์ ท านอง การเปล่งเสียง ระดับเสียง 
การเอื อน ลีลา ส าเนียงท้องถิ่น อักขระ จังหวะ วรรคตอน ท่าทาง และ
การร้องเข้ากับดนตรี 
  Thai folk song voicing skills practice that 
consist of prosody, voicing tone, vibrato singing, singing 
style, folk accent, pronunciation, folk song unique voicing 
technique, body stance and sing along with music. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๓๒ ๑๔๕๑๕๑๖   ปฏิบัติขับร้องเพลงสมัยนิยม ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Popular Song Singing 
 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสากล  เพลงลูกกรุง  เพลงลูกทุ่ง  
ตามความนิยมในสมัยปัจจุบัน  ท่าทางการแสดงออกขณะขับร้อง 
 Improve modern Thai song, Thai urban song and Thai 
country song voicing skills according to fashioning and body 
expression while singing 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๓๓ ๑๔๕๔๓๑๓  ปฏิบัติเพลงระบ า  ร า  ฟ้อน ๒(๑-๒-๓) 
  Thai Dance Music 
  ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยตามความถนัด หรือการ
ขับร้องเพลงระบ า ร า ฟ้อน ประกอบการแสดง 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๕๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

  Thai music skillful or to sing in Rabum Rum 
Forn for show. 

๓๔ ๑๔๕๑๑๔๔  สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี          ๒(๑-๒-๓) 
  Aesthetics of Music 
  แนวคิด ความหมาย ความงามทางด้านดนตรี การ
น าเสนอความงามทางด้านดนตรีและการศึกษาจากนักปรัชญาสาขา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Appreciate concept of musical beauty, study of 
philosopher in variety of branches in direct and indirect 
musical relatively. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๓๕ ๑๔๕๑๑๔๕  การผลิตและการซ่อมบ ารุง ๒(๑-๒-๓) 
  รักษาเคร่ืองดนตรี          
  Maintenance of Music Instruments 
  วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทการ
ปรับเสียงของเครื่องดนตรี การซ่อมบ ารุง 
  Maintenance and adjustment in each type 
of music instruments. 
 
 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๕๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๖ ๑๔๕๑๑๔๖    จิตวิทยาการสอนดนตรี ๒(๑-๒-๓) 
  และกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา       
  Psychology and Principles of Learning 
  of Music Education 
  ศึกษาหลักสูตรดนตรีในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ทฤษฎีการสอนดนตรีรูปแบบต่างๆ พัฒนาทักษะพื นฐานทางดนตรี
ด้าน การฟังการอ่าน การร้อง การเล่นเครื่องดนตรี  การเคลื่อนไหว 
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบของดนตรี เพื่อให้ การ
เรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างสื่อการสอนหรือ
อุปกรณ์การสอนดนตรีอย่างง่ายๆ 
  Study fundamentally school music course 
include elementary school and secondary school student 
development psychology, principle of music teaching 
methodology, basic music skills improvement : listening, 
reading, singing and instruments playing, development 
musical creativity, for achive teaching objective. Develop 
musical student development indicator and teaching 
program include class diary, listening, singing, reading, 
notation and doing instrument, creativity. 
 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

 



 

 

 

๒๕๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๗ ๑๔๕๑๒๔๓ ดนตรีและการแสดงท้องถิ่น  ๒(๑-๒-๓) 
  Folk Music and Performing 
  การปฏิบัติเครื่องดนตรีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้
หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท   ปฏิบัติการประสมวง 
พื นฐานการจัดแสดงวงดนตรีท้องถิ่น 

 Folk music practice, learn a principle of 
each types, mixed band, basic of local band show. 

 
 
 

๑๔๕๒๒๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ (๑-๒-๓)   
                    Teaching Thai Folk Ensemble  
           รู้และเข้าใจหลักการบรรเลงรวมวงดนตรีพื นบ้าน 
หลักการปรับวง ทักษะการรวมวง สามารถเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนการรวมวงในชั นเรียนได้ 
             Know and understand the principles of folk 
band composition, principles of band adjustment Can 
prepare teaching folk band composition in the classroom 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 

๓๘ ๑๔๕๑๓๑๒   ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย ๒(๑-๒-๓) 
  (Basically Thai Music) 

 วิธีการปฏิบัติดนตรีไทยเบื องต้น  เรียนรู้หลักการ
และวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ขั นพื นฐาน ๑ เครื่องมือ โดยเลือก
เครื่องมือที่ถนัดตามความสนใจ สามารถปฏิบัติตามบทเพลงที่
ก าหนดให้ได้ 
  Basically Thai music method: learn a 
principle and Thai music playing role in basic with instrument 
by interested, able to practice by song ordering. 
 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๕๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๙ ๑๔๕๑๓๑๔   ปฏิบัติอังกะลุง ๒(๑-๒-๓) 
  Ang – Kalung 

 ฝึกปฏิบัติอังกะลุง  การประสมวงบรรเลง  เลือกบท
เพลง  การปรับวงอังกะลุง  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

 Perform Ang-kalung in band. Learn how 
chosen song for Aun-kalung, Aun-kalung banding 
management and Aun-kalung instrument maintenance. 

 
 
 
 
 

ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๔๐ ๑๔๕๑๔๑๒   ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีพ้ืนเมือง ๒(๑-๒-๓) 
  Basically Folk Music 

 วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นบ้านเบื องต้น  เรียนรู้
หลักการและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีพื นบ้าน ขั นพื นฐาน ๑ 
เครื่องมือ โดยเลือกเครื่องมือที่ถนัดตามความสนใจ สามารถปฏิบัติ
ตามบทเพลงที่ก าหนดให้ได้ 
 Basically Thai folk music method: learn a principle 
and Thai folk music playing role in basic with instrument by 
interested, able to practice by song ordering. 

๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ การสอนทักษะเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน   ๒ (๒-๒-๓) 
                    Teaching Thai Folk Musical Skills 

  ประวัติ ลักษณะเครื่องดนตรี บทบาท และการฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นบ้านชนิดต่าง ๆ ขั นพื นฐาน ขนบ ธรรมเนียม และ
ประเพณีในการบรรเลง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื นบ้านชนิดต่าง ๆ 
กระบวนการถ่ายทอดในชั นเรียน และฝึกหัดเป็นครูในการสอนเครื่อง
ดนตรีพื นบ้าน 
           History, characteristics of musical instruments, 
roles and practices of folk musical instruments, Traditional 
musical instrument maintenance, teaching process and 
practice as a teacher in teaching folk instruments 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 



 

 

 

๒๕๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๔๑ ๑๔๕๑๕๑๒   ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล ๒(๑-๒-๓) 
  Basically Western Music 
  วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื องต้น  เรียนรู้
หลักการและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล ขั นพื นฐาน ๑ เครื่องมือ 
โดยเลือกเครื่องมือท่ีถนัดตามความสนใจ สามารถปฏิบัติตามบทเพลง
ที่ก าหนดให้ได้ 
 Basically western music method: learn a principle 
and music playing role in basic with instrument by 
interested, able to practice by song ordering. 

๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ การสอนทักษะคีย์บอร์ด ๒ (๑-๒-๓) 
                     Keyboard Skills Teaching 
  ประวัติทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่อง
คีย์บอร์ด การวางมือการฝึกเบื องต้น แบบฝึกหัดและบทเพลงที่ส าคัญ 
การปฏิบัติเบื องต้น การดูแลรักษาเครื่องเบื องต้น กระบวนการถ่ายทอด
ในชั นเรียน และน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
            History of the theory, handling of musical 
instruments in the Keyboard Skills  family Hand laying, basic 
training, Exercises and important songs, Preliminary practice, 
Basic machine maintenance, teaching process and can be 
applied to teaching. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

๔๒ ๑๔๕๔๓๑๕ ปฏิบัติดนตรีไทยเพลงเด่ียว ๒(๑-๒-๓) 
  Solo Thai Music Performance  
  ฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ตามความถนัด ๑ ชิ น ในกลุ่ม
เพลงเดี่ยว อย่างน้อย ๑ เพลง 
Solo Thai music performance by ๑  skillful in single songs 
group at least ๑ song. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๔๓ ๑๔๕๔๔๑๕ ปฏิบัติดนตรีพ้ืนเมืองเพลงเด่ียว ๒(๑-๒-๓) 
                     Solo Thai Folk Music Performance  
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นเมืองตามความถนัด ๑ ชิ น ในกลุ่มเพลงเดี่ยว 
อย่างน้อย ๑ เพลง 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๕๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

Solo Thai folk music performance by ๑  skillful in single 
songs group at least ๑ song. 

๔๔ ๑๔๕๑๒๒๑ ดนตรีเพ่ือชุมชน ๒(๑-๒-๓) 
  Music and Social Work 
  การพัฒนาดนตรีในชุมชนและการศึกษา การ
ส่งเสริมให้ เด็กได้ เรียนรู้ และมีความช่ืนชมในดนตรี  การสร้าง
ความคุ้นเคย การบริการวิชาการในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสูตรดนตรีในโรงเรียนและชุมชน แนวทางต่างๆส าหรับการพัฒนา
ทักษะทางดนตรี 
  Music development in the community and 
educational: encourage music appreciation in children. 
Creating familiarity in academic service. Creating 
relationships between the curriculum and school and 
community. Development of music skills. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๔๕  ๑๔๕๐๑๕๒-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Vocal Skills - Thai Classical  
                     Song Skills 2 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
ขับร้องเพลงไทย ๑ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับการขับร้องเพลงไทย 
ปฏิบัติบทเพลงอัตรา ๓ ชั น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ ส าหรับการขับร้อง
เพลงไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี

เพิ่มเป็นวิชาใหม ่
ในหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 
 



 

 

 

๒๕๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื องต้น และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 
            Having skill development from Voice Training-
Thai classical song skills 1 Able to sing slow speed song, long 
composition song or other song. Understand the note 
recording, song history, literature, relate music theory, basic 
step for Vocal Skills and can be applied in practice 

๔๖  ๑๔๕๐๑๕๓-๖๒ ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
                     Vocal Skills - Thai Classical  
                     Song Skills 3 
  มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ นจากรายวิชาทักษะ
ขับร้องเพลงไทย ๒ ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติ
บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น 
ๆ ส าหรับขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับ
วงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรไีด้ 
            Having skill development from Voice Training-
Thai classical song skills 2. Able to play slow overture song, 
long composition song or other song. Understand the note 

เพิ่มเป็นวิชาใหม ่
ในหมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มดนตรไีทย 
 



 

 

 

๒๕๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

recording, song history, literature, relate music theory, step 
for teaching Vocal Skills and can be applied in practice. 

๔๗  ๑๔๕๒๑๐๑-๖๒ การสอนจังหวะในดนตรีไทย ๒ (๑-๒-๓) 
                     Rhythm in Thai Music 
  รู้และเข้าใจจังหวะที่ส าคัญของดนตรีไทย ได้แก่ 
จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับ จังหวะไม้กลอง เครื่องประกอบจังหวะต่างๆ 
บทบาทวิธีการและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทย
ประเภทต่างๆ น าความรู้ด้านจังหวะในดนตรีไทยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
           Know and understand the important rhythms 
of Thai music such as rhythm, cymbals, rhythm timing, drum 
beat Various timing machines Roles, methods and 
relationships between timing and Thai songs. Applying 
rhythmic knowledge in Thai music to use in teaching and 
learning. 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
ไทย 

๔๘  ๑๔๕๒๑๐๒-๖๒ การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย ๒ (๑-๒-๓) 
                    Teaching Thai history and Music  
                    Theory 
  การใช้สื่อและสามารถจัดการการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย โดยมีความรู้และเข้าใจประวัติและ
วิวัฒนาการของดนตรีไทยตั งแต่ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
ไทย 



 

 

 

๒๕๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทยที่
เกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียง ส าเนียงภาษาต่างๆ 
จังหวะหน้าทับ ท านองหลักและการแปรท านอง การประสานเสียง 
พื นผิว รูปแบบโครงสร้างของบทเพลงประเภทต่างๆ การแบ่งสัดส่วน
ของบทเพลงตามหลักดนตรีไทย 
             Know and understand the important rhythms 
of Thai music such as rhythm, cymbals, rhythm timing, drum 
beat Various timing machines Roles, methods and 
relationships between timing and Thai songs. Applying 
rhythmic knowledge in Thai music to use in teaching and 
learning. 

๔๙  ๑๔๕๒๑๐๓-๖๒ การสอนวิเคราะห์และ  ๒ (๑-๒-๓) 
  ประพันธ์เพลงไทย  
                     Teaching Music Analyzing and  
                    compose Thai Folk Songs 
  หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย 
วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อน จับ ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ ทางในการ
บรรเลง ภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากท านอง
เพลงประเภทต่างๆ สามารถสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง 
            Principles of analysis, understand the 
structure of Thai music, paragraphs, songs, sentences, verses 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
ไทย 



 

 

 

๒๖๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

methodology of playing Language and related literature. 
Principles of compositions from various types of melodies, 
Able to create and compose music 

๕๐  ๑๔๕๒๑๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีไทย ๒ (๑-๒-๓) 
                    Thai Music Ensemble Teaching 

  สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนการรวมวงใน
ชั นเรียนได้ โดยรู้และเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ทางดนตรีไทย 
ลักษณะขนบการบรรเลงของประเภทเพลงเสภา เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม 
ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การแปรท านองที่ซับซ้อนขึ น ปฏิบัติ
เพลงเสภา เพลงพิธีกรรมและเพลงอ่ืนๆ มีทักษะการรวมวง 
             Able to prepare teaching and learning in the 
classroom By knowing and understanding the design of Thai 
music learning, Methodology of playing band, Ritual song 
vocabulary (Terms used in music) and related literature, 
Complex melodies adaptation, Practice Ritual songs and 
other songs Have the skills to composition band. 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
ไทย 

๕๑  ๑๔๕๒๓๒๑-๖๒ การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก ๒ (๑-๒-๓) 
                    Teaching Western Music  
                    Ensemble Skills 

  การควบคุมวงดนตรีสากล ลักษณะการบรรเลงบท
เพลงที่มีความซับซ้อน หลักการวิเคราะห์เพลงเบื องต้น การบันทึกโน้ต 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
ตะวันตก 



 

 

 

๒๖๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

มีทักษะการรวมวงท่ีดี โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน และ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถเตรียมการสอนดนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
             Controlling western music band, performing 
complex song, Principles of music analysis Note recording 
Have good band skilling. Through experiential learning as a 
base and cooperative learning Can prepare music teaching to 
be an assistant in learning management 

๕๒  ๑๔๕๒๒๐๑-๖๒ การสอนดนตรีพ้ืนบ้านใน  ๒ (๑-๒-๓) 
  ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย   
                    Teaching Folk Music in Various  
                    Regions of Thailand  
  รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิดพื นฐานของดนตรี
พื นบ้าน การบันทึกโน้ต การอ่านโน้ต และเข้าใจแบบแผนการบรรเลง 
น าความรู้ด้านดนตรีพื นบ้านไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
             Understand the principles Basic concepts of 
Thai folk music Recording notes, notes reading and 
understanding the instrumental pattern Apply knowledge in 
folk music to use in teaching and learning. 
 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
พื นบ้าน 



 

 

 

๒๖๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๕๓  ๑๔๕๒๒๐๒-๖๒ การสอนประวัติและวรรณกรรม ๒ (๑-๒-๓) 
  ดนตรีพ้ืนบ้าน 
                    Teaching History and Thai  
                    Folk Music Literature   
  รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ความรู้พื นฐานทาง
ดนตรีพื นบ้าน ประวัติความเป็นมา เข้าใจการบันทึกโน้ต การอ่านโน้ต 
แบบแผนการบรรเลง วิธีการฝึกปฏิบัติ บูรณาการสู่การจัดการเรียนการ
สอน 
            Understand the principles Basic concepts of 
Thai folk music and history, recording notes, notes reading 
and understanding the instrumental pattern, and practicing 
methodology. Apply knowledge to use in teaching. 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
พื นบ้าน 

๕๔  ๑๔๕๒๒๐๓-๖๒ การสอนวิเคราะห์และประพันธ์   ๒ (๑-๒-๓) 
  เพลงพื้นบ้าน 
                    Teaching Music Analyzing and  
                    compose Thai Folk Songs  

  หลักการวิเคราะห์เพลงพื นบ้าน รู้และเข้าใจหลักการ
ประพันธ์ เพลงพื นบ้าน การประพันธ์ เพลงพื นบ้านเพื่อใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรี
พื นบ้าน 



 

 

 

๒๖๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

            Principles of Thai folk music analysis. Know 
and understand the principles of folk music. Folk music 
compositions for teaching and learning in each level. 

หมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก 
การสอนวิชาเอกเลือก ๖ หน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต ยกเลิกหน่วยกติ 

๕๕ ๑๔๕๓๒๔๔ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ๑ ๓(๒-๒-๕) 
  Instructional Methodology and   
                     Management in Music 1 
  ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชา
เฉพาะระดับประถมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบ
การสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 
  Study and analysis a curriculum of 
elementary school music course by interpret elementary 
school music document relate course, apply elementary 
school children learning psychology to the class, explore 
Teaching style and class activity, education technology 

๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ หลักการสอนดนตรีศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
                     Principles of Music Education 

  ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของ
ดนตรีศึกษา หลักการและทฤษฎีทางดนตรีศึกษา องค์ประกอบของ
หลักสูตรดนตรีศึกษา ขั นตอนการสอนดนตรีเบื องต้น แสดงออกถึง
บุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู
ดนตรี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า และการมีส่วนร่วมกันใน
ชั นเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจล าดับขั นตอนหลักการสอนดนตรีศึกษา และ
ฝึกประสบการณ์สอนดนตรีในสถานการณ์จ าลองได้ 
             History, origin, meaning, concepts, importance 
of music education. Principles and theories of Music 
education. Elements of music education courses. Basic music 
instruction. Expressing personality, being a good music 
teacher, inspiring to become a music teacher Through 
handson learning management and participation in class to 
know and understand the sequence of principles of teaching 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 



 

 

 

๒๖๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

applying, class evaluation designing. Practices teaching in 
simulate class and real class. 

music education and practicing music teaching experience in 
simulated situations 

๕๖ ๑๔๕๔๒๔๔ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ๒ ๓(๒-๒-๕) 
             Instructional Methodology and  
                     Management in  Music 2 
  หลักสู ตร  จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ และจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ 
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ แนวโน้มของการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

 Curriculum and developmental psychology  
of secondary school music document relate course, apply 
secondary school children learning psychology to the class, 
explore Teaching style and class activity, education 
technology applying, class evaluation designing. Practices 
teaching in simulate class and real class 

 
 
 

๑๔๕๓๐๒๑-๖๒ กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
                     Strategies for Teaching Music  
                     Education 

  หลักการบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับครูดนตรี การควบคุมชั นเรียน  เข้าใจ
แนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุคปัจจุบัน โดยผ่าน
การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) และมีส่วนร่วม เพื่อ
สามารถฝึกปฏิบัติการทดลองสอนดนตรีในสถานศึกษาบูรณาการ
ออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได้ 
             Principles of integration of musical activities 
with learner. Psychology for teachers classroom control. 
Understand the trend and development of teaching and 
learning music in modern times. Through active learning and 
participation To be able to practice music teaching in schools, 
and design learning and musical activities. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 



 

 

 

๒๖๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ๔  หน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต ยกเลิกหน่วยกติ 

๕๗ ๑๔๕๑๑๔๑ ดนตรีวิจารณ์ ๒(๑-๒-๓) 
  Music Appreciation 
  หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องส าหรับการน าเสนอ
แนวความคิด การวิจารณ์ผลงาน ผ่านประสบการณ์และมุมมองทาง
ดนตรี 
  The principles and theories relevant for 
Presentation concept Criticism of the work. Through 
experience and musical perspectives. 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 

๕๘ ๑๔๕๒๑๔๗ การจัดการวงดนตรี ๒(๑-๒-๓) 
  Band Management 
  รูปแบบวงดนตรี ประวัติและหน้าที่ของวงดนตรี ที่มี
อยู่ในดนตรีไทย ดนตรีพื นเมือง และดนตรีสากล ศึกษาเทคนิคและ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงดนตรี เรียนรู้หลักการ แนวคิด วิธีการ
จัดการวงดนตรี ให้เหมาะสมกับบริบท หลักการบริหารบุคคลในวง
ดนตรี 
  Explore music band format, history and 
duty in Thai music, folk music and western music. Learn 
instrument’s technique and duty in band. Achieve concept, 

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  การจัดการวงดนตรีส าหรับครู 
  ดนตรีศึกษา ๓(๒-๒-๕)                                                    
                     Band Management for Music  
                     Education Teachers 
  หลักการบริหารจัดการเบื องต้น การจัดการบุคลากร
ในวงดนตรี การจัดการงบประมาณส าหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ในวงดนตรี หลักการจัดการวงดนตรีส าหรับงานพิธี และการ
แสดงต่างๆ หลักการปรับวง การควบคุม อ านวยเพลง ส าหรับวงดนตรี
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการในการจัดวงและประเภทวง
ดนตรีแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถควบคุมวงดนตรีในแต่ละประเภทได้ 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

 

 



 

 

 

๒๖๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

method of band management for environmentally suitable 
and band managing principles. 

  Basic management, Management of human 
resource in music band. Band budget management, 
Instrument handling. Principle of band management for 
ceremony, show, band adjustment, band controlling, music 
conducting for various band category. Through practice in 
organizing band to be able to control the band in each 
category 

๕๙ ๑๔๕๔๑๐๓ พ้ืนฐานการประพันธ์และ ๒(๑-๒-๓) 
  การเรียบเรียงบทเพลงร่วมสมัย  
             Basically of Composition  
                     and Song Arrange 

 ทฤษฏีดนตรี  แนวคิดของนักประพันธ์  ศึกษา
ลักษณะแนวดนตรีประเภทต่างๆ การวิเคราะห์บทเพลงและประยุกต์
หลักการสู่การเรียบเรียงบทเพลงร่วมสมัย 

 Appreciate music theory, music compositor 
thinking and music character in variety from past to present 
for able to analyze song and applied to composite 
contemporary music. 

 
 

 

 ตัดรายวิชาออกจากหลักสตูร 



 

 

 

๒๖๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๖๐ ๑๔๕๔๒๔๕  สัมมนาดนตรี ๒(๑-๒-๓) 
  Music Seminar 
  การจัดสัมมนาทางด้านดนตรี การแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ในประเด็นทางด้านดนตรีที่น่าสนใจ การน าองค์
ความรู้และสภาพปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  Music seminar, Exchange of knowledge and 
experience of Interesting music issues, knowledge and 
problem apply for holding occupation. 

๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ สัมมนาทางดนตรีศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
                    Seminar in Music Education 

   วิธีการ ล าดับขั นตอนการสัมมนาเพื่อการแก้ปัญหา
และการพัฒนาทางดนตรีศึกษา ความนิยมและแนวโน้มด้านดนตรีศึกษา
ในประเทศไทย และระดับนานาชาติ การบริการองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ด้าน เนื อหา บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ ความเหมาะสมของวันเวลา
และงบประมาณ ผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม สรุปผลงานและน าเสนอผลเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
หรือพัฒนาชุมชน 
              Methods and sequence of seminars for 
problem solving and development in music education. 
Popularity and trends in music education in Thailand and 
international. Provides various of service elements in terms 
of content, human source, places and equipment The 
appropriateness of seminar duration and budget Through 
learning by practicing Participatory learning Summarize the 
results and present ,results to teaching development or 
community development 
 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

ย้ายไปหมวดวิชาเอกบังคับ 



 

 

 

๒๖๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๖๑  ๑๔๕๒๐๔๑-๖๒  การสร้างสรรค์เคร่ืองมือ                   ๓(๒-๒-๕) 
                      และนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา  

          Creation of Music Tools and  
          Musical Education Innovation 
           รูปแบบและประเภทของเครื่องมือทางดนตรี  

หลักการออกแบบเครื่องมือทางดนตรี การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางดนตรีในการสร้างผลงาน นวัตกรรม เครื่องมือ ส าหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัยด้านดนตรีศึกษา หลักการวัดประเมินเพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือทางดนตรี   

Form and category of music tool. Principle of music 
tool designing. Using media and technologies to create 
innovation or tools for supporting teaching and learning or 
research in music education. Evaluation of musical 
instrument quality.  

เพิ่มเป็นรายวิชาใหม ่

๖๒  ๑๔๕๐๑๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีไทย                    ๒(๑-๒-๓)  
                    Enhance Thai Music Skills 

          ความรู้หลักการปฏิบัติ เครื่องดนตรีไทยเบื องต้น 
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ต าแหน่งเสียง การหยิบจับ การดูแล
รักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลงไทยขั นพื นฐานได้ 
             Form and category of music tool. Principle 
of music tool designing. Using media and technologies to 

เพิ่มเป็นรายวิชาใหม ่

ในวิชาเอกเลือก (เครื่องโท) 



 

 

 

๒๖๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

create innovation or tools for supporting teaching and 
learning or research in music education. Evaluation of musical 
instrument quality. 

๖๓  ๑๔๕๐๒๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีตะวันตก               ๒(๑-๒-๓) 
                    Enhance Western Music Skills 
           ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกเบื องต้น 
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ต าแหน่งเสียง การหยิบจับ การดูแล
รักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลงไทยขั นพื นฐานได้ 
             Basic knowledge of Western musical 
instruments practice Components of the instrument, sound, 
handling, maintenance, practice guidelines and performing 
basic Western songs. 

เพิ่มเป็นรายวิชาใหม ่

ในวิชาเอกเลือก (เครื่องโท) 

๖๔  ๑๔๕๐๓๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีพ้ืนบ้าน                ๒(๑-๒-๓) 
                    Enhance Thai Folk Music Skills 

           ความรู้หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื นบ้านอีสาน
เบื องต้น ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ต าแหน่งเสียง การหยิบจับ การ
ดูแลรักษา แนวทางในการฝึกปฏิบัติ  และปฏิบัติเพลงไทยขั นพื นฐานได้ 
                       Basic knowledge of Thai folk instruments, 
Instrument parts, location of sound, handling, maintenance, 
practice guidelines and performing basic Thai songs. 

เพิ่มเป็นรายวิชาใหม ่

ในวิชาเอกเลือก (เครื่องโท) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศกึษาในวันท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  



๒๗๒ 
 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี  ้และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้     

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 
--------------------------------- 

ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๖.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้
วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๒ 

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป  
 
  ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน 
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  



๒๗๓ 
 

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามข้อ ๖  
    ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  

๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
หมวด ๔ 

การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง  
   ๑๑ .๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖  
   ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  



๒๗๔ 
 

    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค         
  ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย  
    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได ้ 
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  



๒๗๕ 
 

   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียน
รายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
   การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
   กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วย
กิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคาร้อง
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
 ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียน
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย  การเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au  
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  



๒๗๖ 
 

   ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน  
   ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  
    ๑๖ .๑ .๒ได้รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา  
    ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข้อ ๑๗ การลาออก  
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  



๒๗๗ 
 

    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะ
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คณะที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด  
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะ
รับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา  
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามา
เทียบโอนได้ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
สาขาวิชาใหม่ได้  
  ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษา  
  นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  โดยยื่นค าร้อง
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอ่ืนใดในขณะที่เข้าศึกษา
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
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  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาค
การศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 
๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มี
ภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้  
   กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น  
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
   ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ  ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้  
    ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดับคะแนน  

A    ดีเยี่ยม  (Excellent)     ๔.๐๐  
B+    ดีมาก  (Very good)     ๓.๕๐  
B    ดี  (Good)      ๓.๐๐  
C+    ดีพอใช้  (Fairly good)     ๒.๕๐  
C    พอใช้  (Fairly)      ๒.๐๐  
D+    อ่อน  (Poor)      ๑.๕๐  
D    อ่อนมาก(Very poor)     ๑.๐๐  
E    ตก  (Failure)     ๐.๐๐  
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  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ กรณี
ได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได ้ 
  เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ากว่า “C”  

        ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้  
     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม  
     P (Pass)     ผ่าน  
     F (Fail)      ไม่ผ่าน  
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกาหนดเฉพาะของ
หลักสูตร  
    ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้  
     (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
      (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจาวิชา  เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
      (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี ้ 
    Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
    W (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้  
     (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  
     (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  
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     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  
 
  ข้อ ๗ การเรียนซ้ า  
   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ้ าได้  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E” หรือ 
“F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า  
 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของรายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด  
   ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่น าาร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน  
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  



๒๘๓ 
 

    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน            
๘ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน          
๑๐ ปีการศึกษา  
    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
๙ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
๑๑ ปีการศึกษา  
   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้
ถือวันที่อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  
 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกต ิภาคการศึกษาท่ี ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๔ , ที ่๖ , ที ่๘ , ที ่๑๐ , ที ่๑๒ , ที ่๑๔ , ที ่๑๖ , ที่ ๑๘ , ที ่๒๐ และ ที ่๒๒ 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้  
    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  



๒๘๔ 
 

    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนทีไ่ม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี้  
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  
    ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ๑๔.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐ ขึ้นไป  
    ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
   นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  



๒๘๕ 
 

   ๑๔.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  
     ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ ไม่ต่ า
กว่า P  
     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  
    ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียน
จากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอ่ืนใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น       

การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”     หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 



๒๘๘ 
 

   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

 
ข้อ ๕  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่

ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  
 

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจาก
ประสบการณ์การท างานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  



๒๘๙ 
 

    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการ
เรียน 
    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับ
คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B 
หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน 
   อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก
สาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  
๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอน
ผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ



๒๙๐ 
 

ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบค าถาม 
   (จ) การสาธิต 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่า
ส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  
และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการ
เรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ในช่องระดับคะแนน 

 
ข้อ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 

   (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ
โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง
คนแต่ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม(๑) เป็นกรรมการ 
   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการเมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 
  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  
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ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

 
ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ ห รือประกาศของ

มหาวิทยาลัย  
 
ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้ง

ให้มีอ านาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๒ 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๔ 
 

 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------- 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๐ 
ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘  
สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิด
สอนไดม้ากขึ้น 
  ๔.๒ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้หรือ
เรียนแล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพ่ือให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่สนใจได้มีโอกาสศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   การเปิดสอนรายวิชา
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการ
เสนอให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การด าเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้น าระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่ก าหนดไว้ส าหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดย
อนุโลมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 



๒๙๕ 
 

 ข้อ ๙ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ  
และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่     ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                  
                                                                                          (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๖ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๘ 
 

 
ที ่๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 
                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------- 
 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ 

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกันใน 
ระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ
ต่าง ๆ มีดังนี ้ 

๒.๑ คณะกรรมการประจาหลักสูตร  
      ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร  
      ๒.๑.๑ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้
เสนอชื่อประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ป ี 
๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน 

กรรมการ 



๒๙๙ 
 

๓) การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ  
ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง  

๒.๑.๓ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
    ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว 

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้  
๑) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา 

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
๒) จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท 
หน้าที่ต่อคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการ 
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์นิเทศก์  
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ 
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน  
๙) ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ. 

๒)  
๑๐) ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือประสิทธิภาพของการดาเนินงานบริหารหลักสูตร  
๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ 



๓๐๐ 
 

คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก ๕ 
ปี  

๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย  
๑) คณบดี            ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ         กรรมการ  
๔) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)          กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจาหลักสูตร ทุกหลักสูตร        กรรมการ  
๖) หัวหน้าส านักงานคณะ          กรรมการและเลขานุการ  
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  

๑) ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

๒) จัดทาข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า 

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจาภาคเรียนและควบคุม 

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า 

สังกัดหลักสูตร  
๘) ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ อัน 

อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การผลิตบัณฑิต  
๑๒) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  



๓๐๑ 
 

๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  
๓) ผู้อ านวยการสานักวิชาศึกษาท่ัวไป          กรรมการ  
๔) ผู้อ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  
๕) รองผู้อ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี้  
๑) ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาด าเนินการให้มีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพ่ือการเรียนการสอนอย่าง 

เต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ ของ 

มหาวิทยาลัย  
๘) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอ้ือต่อการด าเนินงานทาง  

วิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะดาเนินการโดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 
          
              
                                                 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลอืงบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

        



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๓ 
 

 

 



๓๐๔ 
 

 

 



๓๐๕ 
 

 



๓๐๖ 
 

 

 



๓๐๗ 
 

 



๓๐๘ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๐ 
 

 

 
 



๓๑๑ 
 

 
 



๓๑๒ 
 

 
 
 



๓๑๓ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๕ 
 

 
 



๓๑๖ 
 

 

 



๓๑๗ 
 

 

 



๓๑๘ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 



๓๒๑ 
 

 



๓๒๒ 
 

 



๓๒๓ 
 

 



๓๒๔ 
 

 



๓๒๕ 
 

 



๓๒๖ 
 

 



๓๒๗ 
 

 



๓๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

๑.ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นายวราวุฒิ  เรืองบุตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 

 วราวุฒิ เรืองบุตร, ธิติกฤศ มาเพ็ชร, จาตุรันต์ ทาวงษ์, แลคณะ. (๒๕๕๙). ดนตรีในพิธีบุญหลวง อ าเภอ 
  ด่านซ้าย จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑. หน้า ๓๗๑-๓๗๗.วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙, นครสวรรค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ไทยโรจน์ พวงมณี, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์, สรินทร คุ้มเขต, วราวุฒิ เรืองบุตร, จุฑาภรณ์ จันทบาล.  (๒๕๕๙).          
 การพัฒนานักศึกษาครูศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นผีตาโขน. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การจัดการ
 ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑”. หน้า ๑๑๑๙-
๑๑๓๑. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙, กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.  

ธิติกฤศ มาเพ็ชร, วราวุฒิ เรืองบุตร, สังคีต ก าจัดพาลภัย. (๒๕๕๙). ศึกษา และวิเคราะห์บันไดเสียงเพลง
 ประกอบการแสดงแมงตับเต่า กรณีศึกษาบ้านน  าพร ต าบลปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.  การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง "Innovative 
 Education for Sustainable Development”. หน้า ๙๖๙-๙๗๔. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.  

วราวุฒิ  เรืองบุตร, อภิสิทธิ์ ถัตถานาลัย, และนัทชัย พร้อมศิลป์. (๒๕๖๒). การศึกษาเปรียบเทียบการตี 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ศป.ด ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ศป.บ. ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๔ 



๓๑๗ 
 

 กลองเพลของวัดสัตยาวาสบ้านก าเนิดเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลยและวัดสีลธราราม 
บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(PROCEEDINGS) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒  

 “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑”. หน้า 
๑๘๗๒ – ๑๘๘๐. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
วราวุฒิ  เรืองบุตร. (๒๕๕๙). ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องสาย. เลย. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๑๙๗ หน้า.  
วราวุฒิ  เรืองบุตร. (๒๕๖๐). ปฏิบัติขับร้องเพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษาเลย. สาขาวิชา 

ดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๑๕๙ หน้า.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
๒.ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นายธิติกฤศ มาเพ็ชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
ธิติกฤศ มาเพ็ชร, วราวุฒิ เรืองบุตร, สังคีต ก าจัดพาลภัย.(๒๕๕๙). ศึกษา และวิเคราะห์บันไดเสียงเพลง

 ประกอบการแสดงแมงตับเต่า กรณีศึกษาบ้านน  าพร ต าบลปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.  การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง “Innovative 
 Education for Sustainable Development”. หน้า ๙๖๙-๙๗๔. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙,  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.  

วราวุฒิ เรืองบุตร, ธิติกฤศ มาเพ็ชร, จาตุรันต์ ทาวงษ์, และคณะ. (๒๕๕๙).  ดนตรีในพิธีบุญหลวง อ าเภอ 
  ด่านซ้าย จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัฒน์” หน้า ๓๗๑-
๓๗๗.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑. วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙, นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ธิติกฤศ  มาเพ็ชร. (๒๕๕๕). ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ. เลย : สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๗๐ หน้า.  
 ธิติกฤศ  มาเพ็ชร. (๒๕๕๙). การดนตรีของไทย. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๑๗๑ หน้า. 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  

ศป.ม. 
มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ประสานมิตร 
๒๕๕๒ 

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๔๕ 



๓๑๙ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

๓.ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นายสังคีต  ก าจัดพาลภัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
 

ผลงานทางวิชาการ  
- ผลงานวิจัย 

สังคีต ก าจัดพาลภัย. (๒๕๕๙).  ปี่ไทยกับการตีความสู่งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”.หน้า ๙๖-๙๗. วันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙, จังหวัดเลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

 ธิติกฤศ มาเพ็ชร, วราวุฒิ เรืองบุตร, สังคีต ก าจัดพาลภัย. (๒๕๕๙). ศึกษา และวิเคราะห์บันไดเสียงเพลง
 ประกอบการแสดงแมงตับเต่า กรณีศึกษาบ้านน  าพร ต าบลปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.   
  การ ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “Innovative 

 Education for Sustainable Development”.หน้า ๙๖๙-๙๗๔.วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.  

สังคีต ก าจัดพาลภัย. (๒๕๖๐). วงกา : ดนตรีเขมรในสังคมยุคฟ้ืนฟูหลังสมัยเขมรแดง. รายงานสืบเนื่องจาก
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “การบูรณาการ 
 ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน”. หน้า ๑๕๑๙ – ๑๕๒๕. วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์   
 ๒๕๖๑,  จังหวัดเลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  

ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๗ 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
๒๕๕๓ 



๓๒๐ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

๔.ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นายบุลากร สมไสย 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
Bulakorn Somsai. (2016). Wot Panpipe Solo techniuqe in Northeast Thailand .  ร า ย ง า น 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  International Music & Performing Arts 
Conference ครั้งที่ ๒. หน้า ๕๕-๕๘. วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, ตันจงมาลิม มาเลเซีย :  
มหาวิทยาลัยเพนดิดิกันสุลต่านอิดรี. 

Bulakorn Somsai. (2017).  Wot Making : Materials, Tool, and Process. รายงาน สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 21 st International Conference Asia-Pacific Society 
for Ethnomusicology. หน้า ๑๑-๑๔. วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐, ยอร์คจาการตาร์ อินโดนีเซีย 
:  สถาบันศิลปะ ยอร์คจาการ์ตาร์.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๗ 
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๒ 



๓๒๑ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

๕.ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นางสาวอมรมาศ มุกดาม่วง 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
อมรมาศ มุกดาม่วง. (๒๕๖๑, กรกฎาคม-ธันวาคม). ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง.  วารสาร 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๒ (๒).  

อมรมาศ มุกดาม่วง. (๒๕๖๒).  การสร้างสรรค์บทเพลงส าหรับเด็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”.หน้า ๖๖-๗๕. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒, จังหวัดเลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ศป.ม. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ดศ.บ. การประพันธ์เพลง มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๘ 
 

 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 
โดยที่ เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑ ) (๑๑ ) (ฉ ) และมาตรา  ๔๙  แห่ ง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์   วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก ์

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์   วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก ์(ฉบับที ่๒) 

ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรค
หนึ่ง รวมทั้งระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แล้วแต่กรณี 



๓๓๙ 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน

การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และ
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า คร ูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่
ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และ
อุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 



๓๔๐ 
 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี
ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส าหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 



๓๔๑ 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ใน

ต าแหน่งหัวหน้า หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า

สามปี หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 



๓๔๒ 
 

๔ ) มีประสบการณ์ ในต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษา อ่ืนที่ มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี หรือ 

๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้บริหาร
การศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 



๓๔๓ 
 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์

โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
ของผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้

จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 



๓๔๔ 
 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้รับการนิเทศ 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 

๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง

ขึ้นเป็นล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็น

ระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้  ยังคงใช้
หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลาง
ก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 



๓๔๕ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

          
 
 
          ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
     (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                             ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๖ 
 

หน้า ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง  ราชกิจจานเุบกษา     ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  
๒๕๕๖ 

อาศั ย อ า น า จต ามคว าม ในม าต ร า  ๙  (๑ ) และ  (๑๑ ) (ฉ ) และม าต ร า  ๔๙                                
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ . ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการคุรุสภา    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู                
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ
ใช้เป็น    คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ ก าหนด ใน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้า
มาตรฐานแต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่าน
การรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต



๓๔๗ 
 

ประกอบวิชาชีพครูได้       ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๘ 
 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง  ราชกิจจานเุบกษา      ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา                   

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘      สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่     ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๙ 
 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง   ราชกิจจานุเบกษา    ๒๖   พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑ ) และ  (๑๑ ) (ฉ ) และมาตรา  ๔๙  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
คุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖         ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ และให้ใช้          ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต 
ให้มาขอรับ ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิ  ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้า
มาตรฐาน  แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อ
ได้ผ่านการรับรอง ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต



๓๕๐ 
 

ประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 
 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๖   พฤศจกิายน   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้

การรับรอง   ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖  ในส่วนของวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของ

ชาติ 

อาศั ย อ า น า จต ามคว าม ในม าต ร า  ๙  (๑ ) และ  (๑๑ ) (ฉ ) และม าต ร า  ๔๙                              
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ . ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการ  คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”      

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา                  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนด

เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถ

น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ       หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้



๓๕๓ 
 

เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนา

ตนเองให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่

ก าหนดขึ้น  เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่

ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา            
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกีย่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 



๓๕๔ 
 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่

ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
(ข) การจัดการเรียนรู้ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้  สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(๒) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียน               
รู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 

(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน           
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์            
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 



๓๕๕ 
 

(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะ             
ที่พึงประสงค์ 

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์
     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๗ 
 

หน้า ๑๒ 
 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา       ๖   มนีาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ                               
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา          
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี           
สาขาครุ ศ าสตร์ และสาขาศึ กษาศาสตร์  (หลั กสู ตรสี่ ปี ) ให้ สอดคล้ อ งกับกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ           
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           (หลักสูตร
สี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                  สาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  ๓  ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้ างต้ น ได้  หรือมีความจ า เป็นต้องปฏิบัติ           
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา         
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

         
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๓๕๘ 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสีป่ี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสตูรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา   

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตลอดจน      
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้             
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 



๓๖๐ 
 

รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้    
ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใ น
สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     

 
๓. ลักษณะของสาขา 

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร     
ทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ า การให้มีความรู้และมี   
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบกับรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง 
และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การปรับปรุงพัฒนา    
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ ข้ามวัฒนธรรม 
เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง หลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อนของโครงสร้างรายวิชา 
รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
คร ูตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การ
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการส าคัญหลายประการได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดท า
หลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ  และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา  เน้น
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ๒) การก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก  ปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งความ
ต้องการของผู้เรียน ๓) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่
เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา  โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้นส าหรับ
แต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของ



๓๖๑ 
 

ผู้เรียน ๔) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  ๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  ๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้น
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึก   

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน       จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความ
พอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก      
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์         การ
คิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีครู สามารถ
แสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน          เกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน  ที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนา    การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึก  
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น               
มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
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ถูกต้องรู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม  สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
๕.๒ ด้านความรู้ 

๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
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ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

 
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

๕.๔.๒ ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างานการประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู ้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
คุรุสภา 



๓๖๕ 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิต      

ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่

เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 

๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก    
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่างน้อยด ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น  เพ่ือสร้างความ     
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น



๓๖๖ 
 

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตรผลิตครู
ต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ก้าว
ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ที่เป็นสมรรถนะส าคัญ
ในการสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างานจริงนอกจากการหล่อหลอมจิต
วิญญาณความเป็นครู แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว 
สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้อง
อิงการท างานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมี
เป้าหมายร่วม 
 

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้ตาม

กรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกันกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพ
ครูบังคับมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็น

การเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาท ิ

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 



๓๖๗ 
 

๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ป)ี 

 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ



๓๖๘ 
 

เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้าน
ทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๙) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 
 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน

ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและ
ประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมิน
เป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ 



๓๖๙ 
 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ

ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
 

(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา

ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาท่ีรับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน

นิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของ
แต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
 
 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู  และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ก าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้ โดยให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ



๓๗๐ 
 

ปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง  คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีแลสื่อ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และ 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อย
กว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน
ตั้งแต ่๓ ปีขึ้นไป และ 

๓) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความภายใน ๕ ปี
ย้อนหลัง และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปีกรณี
ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์การสอน
อย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะ
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 



๓๗๑ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครูการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและ

การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
๑๓.๒ คณาจารย์ประจ าการ 

๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู

ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจมีแผนกลยุทธ์

และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน

หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่  มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจ
หลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการ
สอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มี
ความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับ
สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือผู้สอน
งานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานใน
สถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์ 
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่

สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือระดับ
สถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียนการประกันคุณภาพ
อาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติการสอนของผู้เรียน 

ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ใน
การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตรตาม
บริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นตัวอย่าง 

สถาบันสามารถก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 
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เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันก าหนดเกณฑ์ขั้น
ต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 

ให้สถาบันจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าตามที่สถาบันก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  หากผลการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่สถาบนัก าหนด ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางที่เหมาะสม 

ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่ าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือใช้ใน
การก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดปรัชญาการศึกษาที่

เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-
constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาตัวอย่าง
แนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี ้

๑๖.๑ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือด าเนินกา
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ             
มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิต
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน
ฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
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หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดทั้งนี้  ต้องจัดให้มีการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์

แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัต ิ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้ งด้านวิชาการ  ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์
อย่างชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอที่จะจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต /นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย
และอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใช้ใน
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลกปัจจุบันและ
อนาคต 

๕) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดท ารายวิชาบังคับส าหรับกลุ่ม
วิชาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดท ากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่าง
อิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต      ทั้งนี ้
การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชาที่เลือกเรียน
ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง 
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๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้ายควรจัด
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ด้านการสอน
เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการปฏิบัติการสอนของ
นิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษา 

๑๖.๖ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Program 
Report) 

๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่สอนการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ประจ าภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้
จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ
สอนก็สามารถกระท าได ้โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่ง
บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการ
ศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ 
ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๘. กลุม่สาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก  การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและการจัด
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โภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและ
สมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตวัเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔) การพัฒนาความคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของการ

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
๗) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย 
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของตนเองและ
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การค านวณ เทคโนโลยีดิ
จิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและ
ประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรม 

 
 
 



๓๗๘ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๓) ภาษาไทยส าหรับคร ู
๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู
๕) คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะส าหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก 
๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือส าหรับผู้เริ่มเรียน 
๑๓) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
๑๔ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 
๑๖) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๑๙) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ 

โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ



๓๗๙ 
 

ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร์ 
(๑.๔) ฉันทลักษณ์ 
(๑.๕) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 

สันสกฤต เขมร ฯลฯ 
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา 

วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 

วรรณคดี 
๓) ทักษะการใช้ภาษา 

(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและ 

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓.๗) การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 
 
 



๓๘๐ 
 

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือ
และวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้
ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

๒) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic 
and Semantic System) 

(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(๒.๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 

๓) วัฒนธรรม 
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๕) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 



๓๘๑ 
 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูก

ก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่ เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอยา่งสาขาวิชา (วิชาเอก) 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
 

๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและรู้เท่า
ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนเข้า
ด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
 



๓๘๒ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร์ 
(๑.๒) ฟิสิกส์ 
(๑.๓) เคมี 
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒.๓) ดาราศาสตร์ 
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน 
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 

(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๒.๔) คลื่น 
(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับฟิสิกส์ 

 สาขาวิชาเคมี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์ 



๓๘๓ 
 

(๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 

 สาขาวิชาชีววิทยา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร์ 
(๒.๒) พันธุศาสตร์ 
(๒.๓) จุลชีววิทยา 
(๒.๔) สัตววิทยา 
(๒.๕) นิเวศวิทยา 
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

(๒.๑) พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒.๒) หลักการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ฟังชั่น 
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนินการ และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 
(๒.๖) การสืบค้น การรวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 

ประเมินและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
(๒.๘) การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและบริการ 
(๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 
 
 
 



๓๘๔ 
 

๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการ

ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้  
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน
อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวัติศาสตร์ 
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 



๓๘๕ 
 

(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 

๖) เศรษฐศาสตร์ 
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 

๗. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและ
นันทนาการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการมี

พัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกก าลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ มี
เจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
แข็งแรง สมบูรณ์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาสุขศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

(๑.๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
(๑.๔) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 
(๒.๑) อารมณ์ความรูสึกทางเพศ 
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 



๓๘๖ 
 

(๒.๓) การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน 

๓) โรค โรคติดต่อและการป้องกันโรค 
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 
(๔.๒) สารเสพติด 
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
(๔.๔) ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

๕) สวัสดิศึกษา 
(๕.๑) อุบัติเหตุ 
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
(๕.๓) การปฐมพยาบาล 
(๕.๔) การปอ้งกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล 

๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

 สาขาวิชาพลศึกษา 
เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬาและออก

ก าลังกายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
๓) ระบบการท างานของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
๔) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา 
๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเข้าร่วมและ 

การประยุกต์ใช้ 
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการป้องกันและหลีกเลี่ยง 
๘) การส่งเสริมการออกก าลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 

(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาส าหรับผู้เรียน 



๓๘๗ 
 

(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 
(๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียน 

ทั้งท่ีปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 สาขาวิชานันทนาการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
๒) การท างานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ 
๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับคนวัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการท างาน 
๕) ผู้น านันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์ 

แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน 
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
 

๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 
และนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้ เรียนความรอบรู้ในหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการข้าม
ศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะดนตรี  
นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 



๓๘๘ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาศิลปะ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี 
๖) จิตรกรรม 
๗) ประติมากรรม 
๘) ภาพพิมพ์ 
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
๑๒) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพ้ืนบ้านพื้นเมือง

และสากลนิยม 
๑๓) สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ 
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 

 สาขาวิชาดนตรี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ 
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
๘) ทักษะดนตรี 

(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท 



๓๘๙ 
 

(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 

๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห ์วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
๑๐) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 

 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
๒) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
๓) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู 
๔) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านส าหรับคร ู
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
๖) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน 
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น 
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 

๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและ

ความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและมี
ความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 



๓๙๐ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้น 
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล 
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม 
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล 
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา 
(๔.๓) การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา 

เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
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๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  อย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิค
การศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้การประเมินผลการ
เรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่ 
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การก าหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจ าตัวครู 
(ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมส าหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคส าหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่ 
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่ 
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่ 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) 

หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media) 
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media) 
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication) 
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้ 
- สื่อพิมพ์การศึกษา 
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา 
- ภาพยนตร์การศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร์ 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC 
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล 
  เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะส าหรับศูนย์ความรู้ 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
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- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอล าเพ่ือการศึกษา 
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา 
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- อุทยานการศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์การศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชีวิต 
  (Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน 

(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจ าลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนาและ

ความเชื่อ 
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ 
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ 
  กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ 
- การพัฒนาสถานจ าลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
  Conferencing and Exhibitions: MICE) 
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- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา 
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management 

of Educational Technology and Communication) 
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร์ 
แบบพหุผู้น า 

- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 
  POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์ 
- ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 

๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
การศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เข้าใจ

และรู้จักใช้การวัดและประเมินเพ่ือเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้การประเมินเพ่ือการ
เรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ การ
ประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้างและเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันด้านการ
วัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการ
ประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการ
ทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์  และใช้
เป็นประเด็นวิจัยในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือกวิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับ
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การจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่
เป็นสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้  (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้  (assessment of 

learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะการเรียนรู้ 
(assessment as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การประเมินเพ่ือ
สรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic assessment) 
การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced assessment) 
ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติการ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก (เช่น 
paper-based test) และ เครื่ อ งมื อดิ จิ ทั ล  เ ช่ น  computer-based assessment, e-portfolio, 
ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง) 
๘) คลังข้อสอบ 
๙) การตัดสินผลการเรียนรู้  การรายงานผลการเรียนรู้  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ เป็นประโยชน์  

(productive feedback) 
 

 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การ

หรือสถาบันการศึกษา 
 



๓๙๖ 
 

 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหา 

และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือสถาบันการศึกษา 
๕) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้การวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน การ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 
 

๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและความ

แตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์มีความ
เมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและให้การบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พื้นฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการการศึกษา
พิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและ

รับผิดชอบร่วม 
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 



๓๙๗ 
 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม

พัฒนาการ 
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 

(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการน าไปใช้ในการจัดท า 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP) 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP) 
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการด ารงชีวิต (Expanded 
or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอ านวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี สิ่ง    

อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักการ การ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
(๓.๘) เจตคต ิบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความล าเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการท างาน 
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 



๓๙๘ 
 

๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
และการศึกษาเพื่อชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่นแบบ
มีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยท างานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
๒) หน่วยงานและองค์กรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
๔) การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๕) การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู้ 
๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 



๓๙๙ 
 

๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย 
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 

๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่งชาติระบบ
สารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มีความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการ
บริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมัยใหม่ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

แผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน  รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางการ
พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยงกับ
บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของห้องสมุด 



๔๐๐ 
 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  ที่
ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน และสร้างกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร  และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการร่วมมือ
กับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและถ่ายทอด
องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน คร ูอาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติ 
การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 

๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการทาง
การเกษตร การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมต่างๆ 
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ  การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการท างาน และจรรยาบรรณในอาชีพ สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรมศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์ 
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 



๔๐๑ 
 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้ง

ด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม
ต่างๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตหลักการงาน
อาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณา
การศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ  คหกรรม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้  
คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างานเกิดความรักในอาชีพ     
คหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน  หรือองค์กร
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน  สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน    
คหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะที่จ าเป็นใน
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดส าคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความส าคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 

 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาครอบคลุม

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบการบริหารจัดการ 
การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจ
ศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผล
การเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณใน
อาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน  หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา



๔๐๒ 
 

หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและ
ธุรกิจศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
 

 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมี

เนื้อหาที่ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
วิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา
และการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพที่ทันสมัย  
การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การประเมินผลการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยการ
ท างาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา
แบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพและมี
ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๒) งานช่างส าหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ 

เป็นต้น 
๓) บทบาทและความส าคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 



๔๐๓ 
 

๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
 

๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

*************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๕ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้ มีความ
เข้า ใจบทบาทหน้าที่ ของ
ความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสาจิตสาธารณะและเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรี 
ภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ 
สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒
ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจสู่บทบาทของ
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๐ มีความรู้และความ
เข้าใจการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๑ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมใน
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้าน
ที่ส าคัญ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้และความ
เข้าใจในความส าคัญของกีฬาและนันท- 
นาการ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 



๔๐๖ 
 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนา การในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิด
ของทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และแนว 
คิดของทักษะ 5Cs ได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่
ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และทักษะ 5Cs เพ่ือการ
ด าเนินชีวิตและการท างานอย่างมี
คุณภาพ 

๓ ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้น าในการ
ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ ตาม
ศาสตร์พระราชาและน า
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถิ่นและชุมชน 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการ
แสดงนาฏศิลป์ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด 
และหลักการของโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก 
การทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 



๔๐๗ 
 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

๔ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเท่า
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 

๑ - 
๒ - ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๔๐๘ 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ ทักษะการฟัง สมรรถนะหลกัที่ ๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ ทักษะการพูด สมรรถนะหลกัที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัดกจิกรรมกีฬาและนันทนาการใน

การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลกัที่ ๓ ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลกัที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนวคิดของทักษะ ๕Cs 

ได ้
สมรรถนะหลกัที่ ๔ ทักษะการเขียน สมรรถนะหลกัที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ

ทักษะ ๕Cs เพื่อการด าเนินชีวิตและการท างานอย่างมคีุณภาพ 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ สมรรถนะหลกัที่ ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรภีาพ และการอยู่รว่มกันในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่างสันต ิ
สมรรถนะหลกัที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศลิป ์

สมรรถนะหลกัที่ ๗ เคารพกฎ กติกาของสังคมและกฎหมาย สมรรถนะหลกัที่ ๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสรมิพัฒนาและการเรียนรู้ของผูเ้รยีน 
สมรรถนะหลกัที่ ๘ - สมรรถนะหลกัที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมรรถนะหลกัที่ ๙ มีจิตอาสา และจติสาธารณะ สมรรถนะหลกัที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวติประจ าวันได ้
สมรรถนะหลกัที่ ๑๐ ความรู้ และความเข้าใจการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ สมรรถนะหลกัที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่การ

ปฏิบัต ิ
สมรรถนะหลกัที่ ๑๑ ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการสรา้งเสรมิ

และดูแลสุขภาวะในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลกัที่ ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปญัหาและสร้างสรรค์ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๒ มีความพร้อมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ในด้านที่
ส าคัญ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลงสู่การ
ปฏิบัต ิ

 



 

 
 

๔๐๙ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ   

๓(๒-๒-๕) ๔ / / / /                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ เพื่อชีวิตและอาชพี 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

 



 

๔๑๐ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ชั้นปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า 
ที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ 

๒ - ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา 
บรรณและจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาส าหรับครู   

๒ ทักษะการออก 
แบบและจัดการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า 
ที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓ ทักษะการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรียนรู้ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 



 

๔๑๑ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
  และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ 
  เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 
  เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน
  คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     
 

 
 

  



 

๔๑๒ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชั้นปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรู้งานในบท 
บาทหน้าที่คร ู

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 

๒ ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๑    
 

๒ ปฏิบัติงานผู้ช่วย
คร ู

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๒    
 

๓ มีความสามารถ
ในปฏิ บั ติ ก า ร
สอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๒ 

๔ มี ค ว ามพร้ อม
เป็นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 



 

๔๑๓ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๒(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๒(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๒(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 
  



 

๔๑๔ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รู้ดนตรี มีทักษะ
ในระดับดี และ
รู้หลักการทาง
ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี ๑  
 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการสอน
และมีทักษะทางดนตรีที่ดี 

๑ ๑๔๕๑๑๐๑-๖๒   
ทฤษฎีดนตรีไทย 
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒   
ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒   
การสอนทักษะฆ้องวง
ใหญ ่
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒  
ทักษะการสอนคีย์บอร์ด 
๑๔๕๑๓๑๑-๖๒   
ทักษะการสอนเครื่ อง
ดนตรีพื้นบ้าน 

๒ ๑๔๕๑๐๒๑-๖๒   
ทักษะดนตรีส าหรับครู
ดนตรีศึกษา 
๑๔๕๑๐๐๑-๖๒ 
ประวัติดนตรีตะวันตก
และดนตรีไทย 
๑๔๕๒๑๐๑-๖๒   
การสอนจังหวะในดนตรี
ไทย 
๑๔๕๒๓๐๑-๖๒  
การสอนทฤษฏีดนตรี
ตะวันตก ๑ 
๑๔๕๒๒๐๑-๖๒   
การสอนดนตรีพ้ืนบ้าน
ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย 
๑๔๕๒๑๐๒-๖๒   



 

๔๑๕ 
 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

การสอนประวั ติ และ
ทฤษฎีดนตรีไทย 
๑๔๕๒๓๐๓-๖๒   
การสอนประวัติดนตรี
ตะวันตก 
๑๔๕๒๒๐๒-๖๒   
การสอนประวั ติ และ
ว ร ร ณ ก ร ร ม ด น ต รี
พ้ืนบ้าน 
๑๔๕xx๑๓   
ทักษะเครื่องเอก ๑ 

๒ รู้ดนตรี มีทักษะ
ในระดับ
ก้าวหน้า และรู้
หลักการ
เตรียมการสอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒  เป็นผู้ช่วยในการจัดการ
เรียนรู้  สามารถเตรียมการสอนดนตรี และมี
ทักษะทางดนตรีที่ก้าวหน้า 

๑ ๑๔๕๑๐๒๒-๖๒ 
ห ลั ก ก า ร ส อ น ด น ต รี
ศึกษา 
๑๔๕๒๑๐๓-๖๒   
การสอนวิเคราะห์และ
ประพันธ์เพลงไทย 
๑๔๕๒๓๐๒-๖๒  
การสอนทฤษฏีดนตรี
ตะวันตก ๒ 
๑๔๕๒๒๐๓-๖๒   
การสอนวิเคราะห์และ
ประพันธ์เพลงพื้นบ้าน 
๑๔๕xx๑๕   
ทักษะเครื่องเอก ๒ 
 

   ๒ ๑๔๕๒๐๒๑-๖๒   
การเตรียมการสอนทาง
ดนตรีศึกษา 
๑๔๕๒๐๒๑-๖๒   



 

๔๑๖ 
 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

การเตรียมการสอนทาง
ดนตรีศึกษา 
๑๔๕๒๑๓๑-๖๒   
ทักษะการรวมวงดนตรี
ไทย 
๑๔๕๒๓๓๑-๖๒   
ทักษะการรวมวงดนตรี
ตะวันตก 
๑๔๕๒๒๓๑-๖๒   
ทักษะการรวมวงดนตรี
พ้ืนบ้าน 
๑๔๕xx๑๔   
ทักษะเครื่องเอก ๓ 
๑๔๕๐๑๐๑-๖๒ 
เพ่ิมพูนทักษะดนตรีไทย 
๑๔๕๐๒๐๑-๖๒ 
เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะด น ต รี
ตะวันตก 
๑๔๕๐๓๐๑-๖๒ 
เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะด น ต รี
พ้ืนบ้าน 

๓ รู้ดนตรี มีทักษะ
ในระดับพัฒนา 
และบูรณาการ
การสอน 

สมรรถนะหลักที่ ๓  สามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับชุมชนและมีทักษะ
ทางดนตรีที่พัฒนา 

๑ ๑๔๕๓๐๔๑-๖๒   
ดนตรีโลก 
๑๔๕๓๐๒๑-๖๒   
กลวิ ธี ก า รสอนดนตรี
ศึกษา 
๑๔๕๔๐๔๒-๖๒   
อาศรมดนตรีศึกษา 

   ๒ ๑๔๕๓๐๔๑-๖๒   
ก า ร จั ด ก า ร ว ง ด น ต รี
ส าหรับครูดนตรีศึกษา 



 

๔๑๗ 
 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑๔๕๓๐๐๑-๖๒   
การวิจัยทางดนตรีศึกษา 
๑๔๕๒๑๒๑-๖๒   
การสอนรวมวงดนตรี
ไทย 
๑๔๕๒๓๒๑-๖๒   
การสอนรวมวงดนตรี
ตะวันตก 
๑๔๕๒๒๒๑-๖๒   
การสอนรวมวงดนตรี
พ้ืนบ้าน 
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒   
การน าเสนอผลงานทาง
ดนตรี 
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒ 
สัมมนาทางดนตรีศึกษา 

๔ พัฒนาตนเองสู่
ค ว า ม เ ป็ น ค รู
ดนตรีมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๔  เป็นครูมืออาชีพด้านการ
สอนดนตรี มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

๑ 
- 

   ๒ - 
 

  
 



 

๔๑๘ 
 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการสอนและมีทักษะทางดนตรีที่ดี 
สมรรถนะหลักที่ ๒  เป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ สามารถเตรียมการสอนดนตรี และมีทักษะ

ดนตรีทางที่ก้าวหน้า 
สมรรถนะหลักที่ ๓ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับชุมชนและมีทักษะทาง

ดนตรีที่พัฒนา 
สมรรถนะหลักที่ ๔ เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้นปี 
 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๕๑๑๐๑-๖๒  ทฤษฎีดนตรีไทย ๑ ๑/๑     
๑๔๕๑๓๐๑-๖๒  ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ ๑/๑     
๑๔๕๑๐๒๑-๖๒  ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๒ ๑/๒     
๑๔๕๑๐๐๑-๖๒  ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย ๑ ๑/๒     
๑๔๕๑๐๒๒-๖๒  หลักการสอนดนตรีศึกษา ๓ ๒/๑     

๑๔๕๒๐๒๑-๖๒  การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา ๓ ๒/๒     

๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา ๓ ๓/๑     
๑๔๕๓๐๒๑-๖๒  กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา ๓ ๓/๑     
๑๔๕๓๐๔๑-๖๒  ดนตรีโลก ๓ ๓/๑     
๑๔๕๓๐๐๑-๖๒  การวิจัยทางดนตรีศึกษา ๓ ๓/๒     
๑๔๕๔๐๔๑-๖๒  สัมมนาทางดนตรีศึกษา ๓ ๓/๒     
๑๔๕๓๐๓๑-๖๒  การน าเสนอผลงานทางดนตรี ๓ ๓/๒     
๑๔๕๔๐๔๒-๖๒  อาศรมดนตรีศึกษา ๑ ๓/๑     
๑๔๕๒๐๔๑-๖๒ การสร้างสรรค์เครื่องมือและนวตักรรมทางดนตรศีึกษา ๓ ๒/๒     
๑๔๕๑๑๑๑-๖๒ การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒ ๑/๑     
๑๔๕๑๒๑๑-๖๒ การสอนทักษะคีย์บอร์ด ๒ ๑/๑     

๑๔๕๑๓๑๑-๖๒ การสอนทักษะเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ ๑/๑     



 

๔๑๙ 
 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการสอนและมีทักษะทางดนตรีที่ดี 
สมรรถนะหลักที่ ๒  เป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ สามารถเตรียมการสอนดนตรี และมีทักษะ

ดนตรีทางที่ก้าวหน้า 
สมรรถนะหลักที ่๓ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับชุมชนและมีทักษะทาง

ดนตรีที่พัฒนา 
สมรรถนะหลักที่ ๔ เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๕๒๑๐๑-๖๒  การสอนจังหวะในดนตรีไทย ๒ ๑/๒     
๑๔๕๒๑๐๒-๖๒  การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย ๒ ๑/๒     
๑๔๕๒๑๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย ๓ ๒/๑     
๑๔๕๒๑๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีไทย ๑ ๒/๒     
๑๔๕๒๑๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีไทย ๒ ๓/๑     
๑๔๕๐๑๐๑-๖๒ เพ่ิมพูนทักษะดนตรีไทย ๒ ๒/๒     
๑๔๕๐๑๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดีดไทย ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๑๒๑-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๒๒-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๒๓-๖๒  ทักษะเครื่องสีไทย ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๑๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องตีไทย ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๑๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องเป่าไทย ๓ ๓ ๒/๒     



 

๔๒๐ 
 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๕๐๑๕๑-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๕๒-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๕๓-๖๒  ทักษะขับร้องเพลงไทย ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๑๖๑-๖๒  ทักษะขิมไทย ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๑๖๒-๖๒  ทักษะขิมไทย ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๑๖๓-๖๒  ทักษะขิมไทย ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๒๓๐๑-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๒๓๐๒-๖๒ การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๒๓๐๓-๖๒  การสอนประวัติดนตรีตะวันตก ๓ ๑/๒     
๑๔๕๒๓๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก ๓ ๓/๑     
๑๔๕๒๓๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก ๑ ๒/๒     
๑๔๕๐๒๐๑-๖๒  เพ่ิมพูนทักษะดนตรีตะวันตก ๒ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๒๑-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๒๒-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๒๓-๖๒  ทักษะกีตาร์ ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๑๑-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๑๒-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๑๓-๖๒  ทักษะคีย์บอร์ด ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๓๑-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๓๒-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๓๓-๖๒  ทักษะเครื่องสายสากล ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๔๑-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๔๒-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๔๓-๖๒  ทักษะเครื่องกระทบ ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๕๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๕๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๕๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๖๑-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๖๒-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๒ ๓ ๒/๑     



 

๔๒๑ 
 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๕๐๓๖๓-๖๒  ทักษะเครื่องลมไม้ ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๗๑-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๓๗๒-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๓๗๓-๖๒  ทักษะขับร้องสากล ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๒๒๐๑-๖๒  การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ๓ ๑/๒     
๑๔๕๒๒๐๒-๖๒  การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพ้ืนบ้าน ๓ ๑/๒     
๑๔๕๒๒๐๓-๖๒  การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงพ้ืนบ้าน ๓ ๒/๑     
๑๔๕๒๒๒๑-๖๒  การสอนรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ ๓/๑     
๑๔๕๒๒๓๑-๖๒  ทักษะการรวมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ ๒/๒     
๑๔๕๐๒๑๑-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๑ ๓ ๑/๒     
๑๔๕๐๒๑๒-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๒ ๓ ๒/๑     
๑๔๕๐๒๑๓-๖๒  ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๓ ๓ ๒/๒     
๑๔๕๐๓๐๑-๖๒  เพ่ิมพูนทักษะดนตรีพ้ืนบ้าน ๒ ๒/๒     
 

 
 


