
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาดนตรศีกึษา (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร    
 

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร   0030   / รหัสสาขาวชิา  0473 

      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศกึษา  

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in  Music Education 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (ดนตรีศกึษา)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Music Education)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (Music Education) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

      หลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดนตรีศกึษา  ผูสาํเร็จการศกึษา  

             ตองเรยีนไมนอยกวา  178  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

      หลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาดนตรีศกึษา  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติ 

แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง 

(หนวยกติ) 

1. หมวดวชิาการศึกษาท่ัวไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและ การส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - - - 6 - 9 

    1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 142 

 2.1 กลุมวิชาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชีพครูบังคับ - - - 36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิติวชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชีพ - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา  88 

 2.2.1 วชิาเอกดนตรศึีกษา - - ไมนอยกวา  68 ไมนอยกวา 78 

    1) วชิาเอกทฤษฎบีงัคับ - - -       48 

    2) วชิาเอกปฏบัิติบังคับ - - -       18 

    3) วชิาเอกเลือก - - -        12 

 2.2.2 วชิาการสอนดนตรศึีกษา - - ไมนอยกวา    6 ไมนอยกวา  6 

 2.2.3 วชิาเลือก - - ไมนอยกวา    4 เรยีน   4 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา  178 



 

 

     3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9    หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

            (เลือก) เรยีน                     3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน  

(Japanese for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน        

(Lao for Beginners ) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer  for  Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน        

(Vietnamese  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                  

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living) 

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน           6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 



 

 

                     (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวีติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 
 

3(2-2-5) 

   2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน          เรยีนไมนอยกวา    142  หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู              เรยีนไมนอยกวา     54  หนวยกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั    เรยีน       36  หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศึกษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศึกษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 



 

 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages and Cultures For Teacher) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา    4    หนวยกติ 
 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course)

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  

Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 



 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1023648 ทักษะการสอนสําหรับครดูนตร ี

(Teaching Skills for Music Teachers)     

3(2-2-5) 

1023649 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาดนตร ี

(Curriculum and Learning Management in Music) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 



 

 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 



 

 

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี  เรยีน    14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏบัิต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 
 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

           2.2  กลุมวชิาเอก  เรยีน ไมนอยกวา    88  หนวยกติ 

              2.2.1  วชิาเอกดนตรีศกึษา   เรยีนไมนอยกวา  78   หนวยกติ        

                    1)  วชิาเอกทฤษฎีบังคับ   48  หนวยกติ  มีรายวชิาทีก่าํหนดใหเรยีน  ดังนี้ 

1091101 ประวตัดินตรไีทย       

(History  of  thai  Music) 

3(3-0-6) 

1091102 ทฤษฎีดนตรไีทย 1    

(Theory  of  thai  Music 1) 

3(3-0-6) 

1091103 ทฤษฎีดนตรไีทย 2    

(Theory  of  thai  Music 2) 

3(3-0-6) 

1091201 ประวตัดินตรตีะวันตก           

(History  of  Western  Music)  

3(3-0-6) 

1091202 ทฤษฎีดนตรสีากล 1    

(Music Theory 1) 

3(3-0-6) 

1091203 ทฤษฎีดนตรสีากล 2      

(Music Theory 2)   

 

3(3-0-6) 



 

 

1092101 ดนตรพิีธีกรรม             

(Ritual Music) 

3(3-0-6) 

1092102 การดนตรพ้ืีนบานอีสาน   

(Folk Music of The Northeast of Thailand) 

3(3-0-6) 

1092103 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรตีะวันตก        

(Forms  and  Analysis ) 

3(3-0-6) 

1092104 คอมพิวเตอรดนตรขีัน้พ้ืนฐาน              

(Introduction  to Music Computer) 

3(2-2-5) 

1093101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูดนตร ี       

(English for Music Teachers) 

3(2-2-5) 

1093102 ดนตรใีนภูมิภาคอาเซยีน   

(ASEAN of  Music) 

3(2-2-5) 

1094101 ทฤษฎีดนตรสีากลพ้ืนฐาน   

(Music Fundamentals)   

3(3-0-6) 

1094102 การผลติผลงานทางดนตรดีวยคอมพวิเตอร   

(Productions of Computerized Music) 

3(2-2-5) 

1094201 การเสนอผลงานดนตร ี  

(Music  Presentation)   

3(2-2-5) 

1094901 สัมมนาการสอนดนตร ี         

(Seminar in Music Instruction) 

3(2-2-5) 

 

 

         2) วชิาเอกปฏบิัติบังคบั   18  หนวยกติ 

                       2.1 เรยีนปฏิบัตดินตรใีนกลุมปฏิบตัดินตรกีลุมใดกลุมหนึง่ระดบั 1-3  และเรยีนปฏิบัติ

ดนตรใีนกลุมอ่ืนอีกสองกลุมใน  ระดับ 1  และ 2 

 กลุมปฏบิตัดินตรสีากล 
 

1093201 ปฏิบัตดินตรสีากล 1                                                  

(Western Music Performance 1) 

2(0-4-2) 

1093202 ปฏิบัตดินตรสีากล 2                                                      

(Western Music Performance 2) 

2(0-4-2) 



 

 

1093203 ปฏิบัตดินตรสีากล 3            

(Western Music Performance 3) 
 

2(0-4-2) 

 กลุมปฏบิตัดินตรไีทย 
 

 

1093204 ปฏิบัตดินตรไีทย  1            

(Thai Music Performance 1) 

2(0-4-2) 

1093205 ปฏิบัตดินตรไีทย  2              

(Thai Music Performance 2) 

2(0-4-2) 

1093206 ปฏิบัตดินตรไีทย 3       

(Thai Music Performance 3) 

2(0-4-2) 

 
 

กลุมปฏบิตัดินตรพ้ืีนบานอสีาน 
 

 

1093207 ปฏิบัตดินตรพีื้นบานอีสาน 1           

(Northeastern folk Music Performance 1) 

2(0-4-2) 

1093208 ปฏิบัตดินตรพีื้นบานอีสาน 2           

(Northeastern folk Music Performance 2) 

2(0-4-2) 

1093209 ปฏิบัตดินตรพีื้นบานอีสาน 3           

(Northeastern folk Music Performance 3) 

2(0-4-2) 

 

                   2.2  เรยีนปฏิบัตริวมวงดนตรใีนระดับ 1-4 
 

                      ปฏบิัติรวมวง 

1093301 รวมวงดนตร ี1  

(Ensemble 1) 

1(0-2-1) 

1093302 รวมวงดนตร ี2                                                

(Ensemble 2) 

1(0-2-1) 

1093303 รวมวงดนตร ี3                                                

(Ensemble 3) 

1(0-2-1) 

1093304 รวมวงดนตร ี4                                                

(Ensemble 4) 

1(0-2-1) 

 



 

 

                 3) วชิาเอกเลือก  ใหเลอืกรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  12  หนวยกติ 

1091104 ดนตรรีวมสมัย           

(Contemporary Music) 

3(3-0-6) 

1091105 สุนทรยีศาสตรดนตรขีองไทย           

(Aesthetics of Thai Music) 

3(3-0-6) 

1091204 ทฤษฎีดนตรสีากล 3                                                            

(Music Theory  3) 

3(3-0-6) 

1091301 ดนตรพ้ืีนบานของไทย            

(Thai Folk Music) 

3(3-0-6) 

1091401 หลักการโยธวาทิต 

(Principles of Military Band) 

3(3-0-6) 

1092201 สวนศาสตรทางดนตร ี           

(Musical  Acoustics) 

3(3-0-6) 

1093401 การอํานวยเพลง                  

(Conducting) 

2(1-2-3) 

1093402 การประพันธเพลงไทย            

(Thai Music Composition) 

3(2-2-5) 

1094204 การซอมเครื่องดนตรเีบ้ืองตน                         

(Introduction to Musical Instrument Maintenance and Repair) 

 3(3-0-6) 

 

        

             2.2.2  วชิาการสอนดนตรศีกึษา  เรยีนรายวชิาตอไปนี้ไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
    

1094301 หลักการสอนดนตรใีนระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

(Music in Basic Education) 

3(2-2-5) 

1094302 หลักการและวิธกีารสอนดนตร ี    

(Principle and  Method  in  Music  Teaching) 

3(2-2-5) 

1094303 พฤตกิรรมการสอนวิชาดนตรศีกึษา                

(Methods and Approaches in Teaching Music Education) 

3(2-2-5) 

 

           



 

 

             2.2.3  วชิาเลือก  เรยีน  4  หนวยกติ 

1094202 ดนตรไีทยพ้ืนฐานสําหรับครู                     

(Thai Music for Teacher) 

2(0-4-2) 

1094203 ดนตรสีากลพ้ืนฐานสําหรับครู                 

(Western Music for Teacher) 

2(0-4-2) 

 

        

    3) หมวดวชิาเลือกเสร ี เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112       ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง  การพูด  การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

1500114   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

           Further development of communicative English language skills to enable students  

to Function effectively in more advanced range of academic and social 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

          เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                      Students practice writing sentence using the correct grammar.  
         

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  
3  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                        3(2-2-5)                                              

                  (Japanese for Beginners) 

                      ฝกทกัษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขัน้พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคําศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวนั รวมทัง้ศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners)  

          ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin chinese phonetics and introduction to chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice 

of basic chinese structure writing including study and practice of using a chinese 

dictionary, chinese-thai and thai-chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

           ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได       

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

    Practice of four integrated language skills, study on basic Kalay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Kalay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว   การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures   

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                        ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                     ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก 

                   บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

 ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Myanmar 

sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

        ฝกทักษะทัง้ 4  อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

        ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

         Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia  structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short  massages,  

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

          ความคดิรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏ ี หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ 

สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมอืงด ีมีคุณธรรมนาํความรู 

จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ  มีคุณภาพชวิีตที่ดมีีศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย   

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและ 

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการ 

ทฤษฎีสูการปฏบัิตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

 

 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต ความหมายของชวิีต การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมสีันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine  for 

peaceful society 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรียนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

            Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                         3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

   Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

             Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                          3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

          ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย   

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN 

Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 

 

2500103      วถิโีลก                                                                       3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

 2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

  Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies   

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ      3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

            ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมอิีทธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล   การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สาํหรับ การศกึษาคนควา 

การทํารายงาน   การนาํเสนอผลงานและการดํารงชวิีตประจําวัน อยางมปีระสทิธิภาพ 

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching 

information, writing report, presentation and efficient living including respect of 

intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                               กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนําความรูทางวิทยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

 หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

 สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพ 

 ชวิีต 

           Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                     ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจบ็ปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัย   ท่ีมสีวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 
  

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health 

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing 

sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

1. กลุมวชิาชพีคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

  ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใช 

ในชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู   การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาไทยเพื่อ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวิชาการ   งานวิจยั   การเขียนบทความ 

ทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนน 

การจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพดู   ดวยสาํนวนและสาํเนยีงท่ีถกูตอง    

การอานบทความวชิาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนาํเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

 This course focuses on the significant and nature of the language, using of  

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language  

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking  

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by 

-one communication with student, classroom description, storytelling, speech,  

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai  

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on  

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and  

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article,  

presentation in front of the class 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406    กฎหมายทางการศกึษา                3(2-2-5) 

                  (Education Law) 

     ความหมาย  ความสาํคัญ  ท่ีมา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

   พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ 

                และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ 

                  จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

                 ปญหาและแนวทางแกปญหา 

       This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial  

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of  teacher education  

program, educated people, educational management and  administration, case study  

analysis, education law, and problem solving 
 

1015106   การศกึษาและความเปนคร ู       3(2-2-5) 

   (Education and Being a Professional Teacher) 

  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศกึษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการ

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสราง  

การพัฒนาท่ียั่งยืน  การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  การ

วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับครูและวิชาชพีครู  ความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือให

ผูเรยีนคดิวิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหมๆ สภาพงานครู คุณลักษณะท่ีดีของครู 

และมาตรฐานวิชาชพีครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชพีครูการสรางความกาวหนาและ

พัฒนาวชิาชพีครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  หลักธรรมมาภิบาลและความ

ซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภา

กําหนด  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให

สังคม มีจิตวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา

กําหนดฝกปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครูวชิาชพี  และการนําแบบ

ประเมินไปใชในสถานศกึษา การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีนที่สงเสรมิการพัฒนา 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

ศักยภาพผูเรียน 
 

 Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of educational 

philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable development; 

educational laws and legislation; content knowledge and teaching strategies for analyzing, 

synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers, professional 

autonomy; knowledge management on teaching profession; professional ascent and 

professional autonomydevelopment; search and selection of information for changes; 

implementation of self-actualization for teachers; good governance, honesty, morality, 

and ethics for professional autonomy in accordance with regulations of The Teacher 

Council of Thailand; best practice; consciousness, devotion, professional spirit, designing 

moral assessment and professional ethic assessment, teacher – student interaction 

1015108    การประกันคุณภาพการศกึษา            3(2-2-5) 

      (Educational Quality Assurance) 

           ความหมายและความสาํคัญการประกนัคุณภาพการศกึษาหลกัการแนวคิด  แนว 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษาวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร   

ภาวะผูนาํและการทํางานเปนทมี ความรูเกีย่วกับการประกนัคุณภาพการศกึษาองคกรและ 

ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศกึษา  มาตรฐาน 

การศกึษาและตัวชี้วดัคุณภาพการศกึษา ข้ันตอนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและ 

บทบาทของผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  การนาํผลการประเมินคุณภาพการ 

ศกึษาไปใชในการพัฒนาการบรหิารสถานศกึษา  กลยุทธการสรางความรวมมอืกับบุคลากร 

ทางการศกึษาและชุมชน  เพื่อพัฒนาสถานศกึษาและพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพการ 

จัดกจิกรรมการเรยีนรู  และพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่องฝกปฏิบัตกิารประเมนิ 

กิจกรรมประกันคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศกึษาและตัวชี้วัดคณุภาพ 

การศกึษาการดาํเนนิการจดักจิกรรมประเมินคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational 

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, 

organizational and educational quality assurance system, components of educational 

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality 

assurance process within the educational institutes and the role of related parties, 

external quality assurance, using educational quality assessment for development, 

educational institutes management, strategy for creating cooperation with educational 

personnel and community to develop the learners and educational institutes, quality 

management, learning activities management and continuous learning quality 

development, educational quality assurance and assessment activities practice, 

educational standard learning, educational quality indicators, quality assessment 

activities administration, learning act 
 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา     3(2-2-5) 

                  (Curriculum and Educational Management) 

ประวัตคิวามเปนมา  ระบบการจัดการศกึษาไทยในอดตี  ปจจุบันและอนาคต 

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปน 

ผูนําทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสรมิ  การจัด 

การศกึษาความหมายความสาํคัญของหลักสูตร  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

ทฤษฎีหลักสูตรระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตรกระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การกําหนด  จุดมุงหมายหลกัสูตร  การ 

คัดเลอืกเนื้อหาวชิาการนําหลักสูตรไปใช  การวเิคราะหหลักสูตร การประเมนิหลักสูตร   

การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวงชัน้ของหลักสูตร  ฝกปฏิบัต ิ การจัดทํา 

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรที่ 

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  วิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร  การ 

คาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       This course focuses on background of education system in Thailand from past,  

present to the future, context and trend of educational management leadership, 

mobilizing resource and folk wisdom in order to enhance educational management, 

definition and signification of the course, basic idea, theory, level, factor and format, 

course developing procedure, course objective, subject selection and usage, course 

analysis, training,making handout, educational institution, course development base 

on local requirement, problem analysis in course development, expectation of the 

course in future trend 
 

1025301        การจดัการเรยีนรู              3(2-2-5) 

         (Learning Management) 

  ความหมาย องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู วิเคราะหแนวคิด

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎกีารเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู  การวางแผน

การเรยีนการสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือให

ผูเรียนรูจักคดิวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู  

การออกแบบและการจัดประสบการณการเรยีนรู หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การบูรณาการ

เนื้อหาสาระการเรยีนรู การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวมการจัดการเรยีนรูท่ีเนนเรยีนเปน

สําคัญ  เทคนคิและวิทยาการจัดการเรียนรูการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การใช

สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ จัดทํา

แผนการเรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนําไปสูการฝกปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผล 

จริง การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาผูเรยีน การประเมินผลการเรยีนรู การบันทกึและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing 

concepts of learning management; learning theory and teaching methods, principle 

of learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; 

theory and styles of learning management to enhance critical thinking, creativity and 

problem solving; development of styles of learning management; design and learning 

experience; principles, concepts, concepts of learning management; learning 

environment; integration of subject matters; integration of inclusive education; 

student-centered learning; instructional techniques and learning management 

science; material design and innovation; developing educational innovation; operation 

,lesson plans and professional practicum; improvement and resolution of learning 

difficulties; student development and activities; learning assessment; record and 

report learning management 

1035101       นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู        3(2-2-5) 

     (Innovation and Information Technology for Teacher) 

  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎกีารออกแบบ  การประยุกตใชและประเมนิสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วเิคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

การเลอืกการผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน  

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาการเรยีนรูการประยุกตใชและประเมินสื่อ

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการ

สรางบทเรยีนที่เอ้ือตอการเรยีนรูผานระบบเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําไปใช

การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation 

and information technology analysis, concept and theory of educational innovation 

and information technology that promotes the quality of learning and instructional 

media, using media and information technology for education, choosing educational 

innovation and information technology production that is appropriate with learning 

and teaching, information technology that plays a role in learning development, 

application and assessment of the media, innovation, and information technology for 

learning, knowledge about information technology for communication, analysis of the 

problem on creating and using educational innovation and information technology, 

using information technology for communication, lesson design practice that 

facilitates learning through information technology, application, assessment, 

innovation improvement, and information technology management for communication 

and learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู       3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

          ความหมาย  บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษาหลกัการแนวคดิ  และ 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  พฤตกิรรมทางการเรียนรู  

เทคนิคของการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผล 

และประเมินผลการศกึษา  วัดและประเมินผลการเรยีนรู  การเรยีนรูตามสภาพจรงิ การ 

ประเมินจากแฟมสะสมงาน  การประเมนิภาคปฏิบัต ิ ลกัษณะของเครือ่งมือวัดผลการเรยีนรู 

การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การนาํผลการประเมินมาพัฒนาผูเรยีน  การจัดการ 

เรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีนประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรูการ 

สรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรู  ฝกปฏิบัต ิ

การวัดและการประเมินผลการวิเคราะหเพ่ือนาํผลการประเมนิไปใชในการพัฒนาผูเรยีน  

สถติเิบื้องตนในการวดัและประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของคะแนนจาก 

การสอบระเบียบการประเมนิผลการเรยีนทางการศกึษา 



 

 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

       Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept,  

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior,  

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation  

tools and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic  

learning, portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the  

learning evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result  

for learner development, managing learning and developing the quality of the  

learners, types and characteristics of the learning evaluation tools, creating and  

verifying the quality of the learning evaluation tools, learning assessment, assessment  

and evaluation practice, analyzing the assessment result for learner development,  

fundamental statistics for educational assessment and evaluation, score interpretation,  

learning assessment procedure 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา         3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

  ความหมายของการวจัิย  หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัตใินการวจัิย  ประเภท

ของการวิจัย  ระเบียบวธีิวิจัย รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวจัิย  การวางแผนการ

วจัิย  กระบวนการวจัิย การปรทัิศนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง 

เทคนคิและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  

สถิติเพื่อการวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การตีความ การแปลผล  

การสรุปผลการวจัิย  การเขยีนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การนาํเสนอ

ผลการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีนการสอน  การวิจัยในชั้นเรียน  

การใชและผลติงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู  การวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน

และพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏบัิตกิารวิจัย  การใชประโยชนจากผลงานวิจัยไปประยุกตใช

ในการพัฒนาการเรยีนรู  การคนควาศกึษางานวจัิยในการพัฒนา  กระบวนการจัดการ

เรยีนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือทําวจัิย 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics 

for research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and 

conclusion of the research, writing a research outline, writing a research paper, 

presenting a research result, applying a research result in classroom teaching, 

classroom research, using and producing a research result for learning development, 

research for development, learning, teaching, and the learners, action research, 

applying a research result in learning development, studying research works for 

developing the learning management process, using a research procedure to solve a 

problem and present a research proposal 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู          3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

  ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา แนวคดิพ้ืนฐานทางจติวิทยา จติวิทยาการ

เรยีนรูและจติวทิยาการศกึษา จติวิทยาพ้ืนฐานและจติวทิยาพัฒนาการของมนุษยวเิคราะห

เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย สติปญญา จริยธรรม ความแตกตางของ

บุคคล คุณลักษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาติและกระบวนการของการ

เรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม จิตวิทยา ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ผลตอการเรียนรู การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยา

การแนะแนวและการใหคําปรึกษาการใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

การประยุกตใชหลักพัฒนาการ ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว การใหคําปรึกษา หลัก

ในการใชจิตวิทยาสงเสริมและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis 

of human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature 

of learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application 

of child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counseling; advisement and scaffolding learners to have a better 

life; application of growth process,  learning theory of guidance and counseling; 

principles of psychology to empower and develop children to be understandable and 

scaffold children to be potential learners.   

 

1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู         3(2-2-5) 

  (Languages and Cultures for Teacher) 

ความสาํคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอื

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครูการใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสบืคนการใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน 

การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อความหมายอยางถกูตอง  การใช

ภาษาไทยสาํหรับครู  ทัง้ในดานการการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพื่อการ

สื่อความหมายท้ังในการจดักจิกรรมการเรยีนรูและการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอก 

องคกรการใชภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชพีครู ท้ังในดานการฟง การพูด การอาน  

และการเขียนเพื่อการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษในชัน้เรยีน  การใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครู และการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร การใชภาษา 

และวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกนัอยางสันต ิ ความสําคัญและคุณคาของศลิปวัฒนธรรม 

ไทย  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถชีวิีตไทย ความเชื่อ  คานยิม   

มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสาํหรับครูวัฒนธรรมอาเซยีนการประยุกตใชวัฒนธรรม 

ไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัดกจิกรรมสงเสรมิอนุรักษ 

ศลิปวัฒนธรรมไทย 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
         Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search 

of information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and 

other foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, 

speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities and communication 

within and between organizations; foreign languages for teaching professional 

development;  practice listening, speaking, reading and writing for accurate 

communication, English language in classroom, English for teaching professional 

development and communication within and between organizations; using language 

and cultures for living together peacefully; significance and values of Thai cultures, 

tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, values, etiquette 

and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for learning 

activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures.   
 

1065106        การบรหิารจัดการในหองเรยีน         3(2-2-5) 

   (Classroom Management) 

  ทฤษฎี หลกัการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ 

การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารในองคกร

การจัดการชัน้เรยีน  การบรหิารจดัการชัน้เรยีนการพัฒนาศนูยการเรยีนในสถานศกึษา 

องคกรแหงการเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศ

การจัดการชัน้เรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจํา

ชัน้และเอกสารประจําวชิา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การ

จัดระบบดแูลและชวยเหลอืผูเรยีนการควบคุมกาํกับชัน้เรยีน  การปลกูฝงวินัย  คุณธรรม  

จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทยความเปนประชาธปิไตย  การทํางานเปนทีม  การ

ฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

การจัดโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic 

system, organizational cultural learning, human relationship of organization, 

organizational communication, classroom management, institutional learning -center 

development, learning organization, classroom environmental management, information 

technology, classroom document and learning materials, information technology 

system for classroom management, students support system, classroom control, 

discipline, moral, ethics, Thai ness, democracy, teamwork, academic project, 

professional training project, education for community development, academic 

projects and activities 
 
  

2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสาํรอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลกูเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากบัลูกเสอื - เนตรนารสีาํรองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธีการลูกเสอืสํารอง  แนวปฏบัิตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  

         Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   
 

        Core context of scouting, background of scouting, activities of World Organization 

of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, disciplines, 

orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of the unit 

leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, camping, 

Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit leaders on 

duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports of Scout 

activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 

 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  

           Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 

First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 

 
 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการ  ถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน          

การเรยีนรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคิดรเิริ่มสรางสรรคและจินตนาการ   การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนาํเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด  การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการ 

ประเมินผลทักษะการคิด 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา              2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสําคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพ้ืนบาน 

ของไทยท่ีมตีอการดาํรงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

         Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1013204        กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิน่      2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

   โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

คน  องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยนื    

         Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
 

1013504    การศกึษาทางเลือก                     2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พ.ศ. 2542   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

 อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

         Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 
  

1015901   สัมมนาทางการศกึษา        3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

         Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                           2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

     ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสาํคัญของการสอนซอมเสริม 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

           Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน               2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

    ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียน                        

ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
          

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                 2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร                   

ลักษณะของผูนาํและผูตาม  วิถีทางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร   

กิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร                            

การประเมินผลหลกัสตูร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลกัสตูร  หลักการ   

จุดมุงหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  การจดัประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ี 

สอดคลองกับหลกัสตูร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับทองถิ่น   การฝกปฏบัิตกิารพัฒนาหลกัสตูรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน              2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

   ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, 

 reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, 

exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, 

individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  

 

1023302  การนเิทศการศกึษา          2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนเิทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน   การสอน  การนเิทศการสอน   การนเิทศภายใน 

          Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  
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1023648 ทักษะการสอนสําหรับครดูนตร ี                                   3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Music Teachers) 

          คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูดนตรี  ทักษะที่สาํคัญและจําเปนสาํหรับ     

ครูดนตรี  ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูดนตรี  ฝกทักษะการจัดกิจกรรมโดย 

ใชกระบวนการทางภาษา  กจิกรรมทางดนตรี เชงิเทคโนโลยี  โครงงาน  การออกแบบ 

และการสรางสื่อการสอนดนตร ี การจัดกจิกรรมคายดนตรี  การสรางขอสอบและการ 

ใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพวิเตอรพื้นฐานทักษะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนการประเมินทักษะและ 

แนวทางพัฒนาทักษะสาํหรับครดูนตร ี

           Qualification of music teachers, essential and needed skills for music  

teachers, significance of teaching skills for music teachers the teachers, practice  

of activity provision employing music teachers processes, technological  music   

teachers activities,  projects, design and creation of music teachers teaching media,  

music camps, formation and usage of tests, basic computer skills, and other  

important skills,  assessment and method of teaching skill development for music  

teachers  
 

 

1023649 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาดนตร ี                           2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Music) 

                            วเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรยีนรูวิชา 

ดนตร ีศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลกัสตูรวชิาดนตร ีศาสนาและวัฒนธรรมระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรียนรูวิชาดนตรี  สื่อการเรียนรู การประเมิน 

ผลการเรยีนรูในวิชาดนตรี  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การจัดทําหลักสูตร  รายวิชาและ 

แผนการจัดการเรยีนรูวชิาดนตร ีศาสนา และวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

         Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and music, religion  

and culture subject group, curriculum analysis for music, religion and culture subject  

group, methods of provision for learning processes, learning media, learning assessments  

for music, religion, and culture subject group, curriculum preparation and learning  

music plan for the subject 

 
1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา               2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                            ความสาํคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วิทยุกระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน                             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวเิคราะหบทเรยีน 

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ 

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการ 

เรยีนการสอน 

        Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล     2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational purposes.  

Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ    2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

         บทบาท  ความสาํคัญ  ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมนิผลการเรยีนดาน

การปฏิบัต ิ การสรางเครื่องมอืวัด  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏบัิตแิละ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

         Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool. 
 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ     2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project   

monitoring and control. 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด      3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย 

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 

การสรางแบบทดสอบวดั  ความถนดัทางการเรยีน 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages         

 of aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

 construction. 
 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก        2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                                ความหมาย  ความสาํคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี 

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธพิลตอบุคลกิภาพ 

ของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู      2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 

 Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors, and 

techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in school 

and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the practice of  

human relations skills, in order to promote proper learning environment along with well  

relationship on the basis of student facilitation.   



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                        2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                              ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ 

เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค   เทคนิคและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิด 

สรางสรรคบทบาทของพอ  แม  ครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา  และการประเมินความคดิสรางสรรค 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 
 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                        3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                  ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผล 

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครกูับการแนะแนวเดก็วัยรุนในโรงเรยีน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                          2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ  แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service.  

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

 

1053603      เครือ่งมอืและเทคนคิการแนะแนว                  2(2-0-4) 

         (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลักการสรางและใชเครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ 

และเทคนิคการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ท้ังท่ีเปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา      3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ 

 บรหิารการศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบ 

ภายในหนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกับการบรหิาร  

การประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลกัสตูร  

ปญหาตาง ๆ และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  
 

 
 

1061103      พฤตกิรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

        (Education Leaders Behavior) 

       หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ  อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนาํใน 

โรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 

       Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 
 

1062104     คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร             2(2-0-4) 

                (Ethics for Administrators)  

      ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี คุณธรรม 

 ความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรบัผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคณุธรรมสาํหรับผูบรหิาร   

 การสงเสริม  และพัฒนาคุณธรรม  คานิยมในการทํางาน  ผลการศกึษาเกี่ยวของกับ 

คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 
 

       Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  
 

 
         



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม     3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

       แนวคิด  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  วิวัฒนา 

การเกี่ยวกับการจัดการศกึษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความตองการพเิศษ  กฎหมาย  นโยบาย 

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  ลักษณะ  ประเภท กจิกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเด็กท่ีมีความตองการพเิศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนคิการสอน   การวเิคราะหงาน  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล   

ปญหาของเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษในชัน้เรยีนรวม  ลักษะและสาเหตุ  วิธีการจัดการ   

การปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  หลักการเสริมแรง  การลงโทษเด็กท่ีมีความ 

ตองการพิเศษ  การจัดการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนุนบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยกุตใชได      

       Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational  

management evolution for special needs children, laws, policies and developed  

plans relating to intensive education,  features, categories, learning styles of  

special needs children, adaptation for inclusive educational management, teaching  

techniques, work analysis, educational  plans for individual, difficulties of special  

needs children, characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic 

behavior  prevention, reinforced practice, special need children punishments, 

behavior management, staff service and special applicable equipment. 



 

 

 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                              หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                             6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู
 

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

               3)  กลุมวชิาเอก 

3.1  วชิาเอกดนตรีศกึษา 

1091101    ประวัตดินตรไีทย                                                                 3(3-0-6) 

               (History of thai Music) 

             ดนตรีไทยกอนประวัติศาสตรกอนสุโขทัย อยุธยา  รัตนโกสนิทรจนถงึปจจุบัน   

โดยศกึษาพัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลงของรปูแบบดนตร ี เครื่องดนตรวีงดนตร ีวรรณกรรม 

เพลงและคตีกวี 

             Prehistoric music in Thailand ranging from Sukhothai, Ayutthaya and  

Rattanakosin Eras to the present, development of Thai music, changes of musical  

forms, instruments in Thai traditional musical band, Music Literature and composers 
 

1091102    ทฤษฎดีนตรไีทย 1                                                              3(3-0-6) 

               (Theory of Thai  Music 1) 

             หลกัของทฤษฎดีนตรไีทย  ท่ีมาของดนตรไีทย มาตราเสยีง  เครื่องดนตร ี วิธกีาร 

บรรเลงและหนาท่ีในการบรรเลง  วงดนตรคีวามสาํคัญของวงตาง ๆ  บทเพลง  ประเภทของ 

เพลงขับรอง 1 

             Principle theories of Thai music, origin of Thai music, solfege, musical instruments, 

performing and position in the performing the band, significance of musical bands, songs  

and types of vocal music 
 

1091103     ทฤษฎดีนตรไีทย 2                                                      3(3-0-6) 

                (Theory  of  Thai Music 2) 

           องคประกอบของดนตรไีทยเกี่ยวกับ  เสยีง  มาตราเสยีง  ระดับเสยีง  กลุมเสยีงท่ีใช 

ในบทเพลงสาํเนยีงภาษาตาง ๆ จังหวะ  อัตราจังหวะทับประเภทตาง ๆ ทํานอง  ทํานองหลัก 

และการแปรทาํนองทางบรรเลงและทางรอง  การประสานเสียง  พ้ืนผิด  รูปแบบและ 

โครงสรางของบทเพลง ประเภทเพลงเถา  เพลงตับ  เพลงเรื่อง  เพลงโหมโรง  การแบงสัดสวน 

บทเพลงออกเปนทอน  จับ  ตัว  องค  ไม  คุณภาพและสีสันของเสยีง  บทบาทหนาท่ีของ 

เครื่องดนตรไีทยศัพทสังคีตท่ีสาํคัญ 
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Components of Thai music; tone; solfege; pitches; sounds; accents; rhythms;   

meters ; melody inversion of melody , harmony; texture, form and structure of music,  

types of PLENG TAO, PLENG TUB, PLENG RUENG, Overture, music, division of vocal  

music; quality and color of tone,  roles of Thai Music,  musical terminology 

 

1091201    ประวัติดนตรตีะวันตก                                                           3(3-0-6) 

               (History  of  Western  Music)  

          ดนตรโีบราณ  ดนตรสีมัยกรกี  สมัยกลาง  ดนตรสีมัยฟนฟูศลิปะวิทยา  ดนตรสีมัย 

บาโรค  ดนตรสีมัยโรโคโค  สมัยคลาสสคิ  สมันโรแมนตกิ  และสมัยใหม  โดยพิจารณาการ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ  วงดนตร ี แนวคดิชาตนิยิม  ศกึษาผลงานและบุคคลสาํคัญ 

          Music in ancient times; Greek Period; Middle-Aged Period, Renaissance Period;  

Baroque Period; Rococo Period; Classic Period; Romantic Period and Modern Period,  

changes of formation of musical band, nationalism, great composers and their works   

 

1091202     ทฤษฎดีนตรสีากล 1                                                           3(3-0-6) 

                (Music Theory) 

        ทรัย(Triad) คอรด(Chord)  และการพลกิกลับของคอรด(Inversion)  จุดพักเพลง  

(Cadence)  การเคลื่อนท่ีของ  คอรดทรัย  การใชคอรดในรูปพ้ืนดนและการพลกิกลับ โนต 

นอกประสาน  การเขียนและวิเคราะหทํานอง  การประสานเสียง  4  แนว  การฝกโสต 

ประสานใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเรยีน 

        Triad, chord, inversion, cardence Triad movement; chords for improvising and  

inversion; non-harmony tone; melodic construction and analysis; 4 part harmony,  

practice of auditory sense in accordance with the lessons 
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1091203      ทฤษฎดีนตรสีากล 2                                                         3(3-0-6) 

                  (Music  Theory 2)   

        คอรดทบ  7 (7 th  chord)  ทบ 9 (9 th chord)  ฯลฯ การยายบันไดเสยีงแบบ  

Diatonic  modulation  การใช  Secondary  dominant  การใช  Sequence  การฝกโสต 

ประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรยีน 

         7
th
 chord, 9

th
 chord and etc, Staff transposing by Diatonic modulation, usage of  

secondary dominant, usage of sequence, practice of auditory sense in accordance with  

the lessons 
 

1092101      ดนตรพิีธีกรรม                  3(3-0-6) 

                 (Ritual Music) 

           ดนตรพิีธีกรรมสาํหรับงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับความเชื่อ  

   ลัทธิ  ศาสนา  ท้ังงานมงคลและงานอวมงคลโดยศึกษาวงดนตรีบทเพลง  บทรอง  

   ขนบธรรมเนยีมประเพณท่ีีสัมพันธระหวางดนตรกีบัพิธีกรรม 

         Ritual Music for royal ceremony; state ceremony; ritual ceremony relating to  

beliefs, doctrines, religion both auspicious and inauspicious ceremonies; musical band;  

vocal music and relationship of tradition, ritual and music 
 

1092102     การดนตรพ้ืีนบานอสีาน                                                       3(3-0-6) 

                  (Folk Music of The Northeast of Thailand) 

         ดนตรพ้ืีนบานอีสาน  และเพลงพื้นบานทางภาคอสีานของไทยเกี่ยวกับประวัตคิวาม 

เปนมา  วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง  ความเชื่อ  พธีิกรรม  บทบาท 

หนาท่ีและโอกาสท่ีใช  คุณคา  ความสาํคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานท่ีมีตอสังคม   

พัฒนาการของดนตรพ้ืีนบานภาคอีสาน  แนวทางในการอนุรักษและสบืทอด 

         Isan Folk Music and Folk Song; history; musical band; songs, traditional  

performance, beliefs, rituals, roles and occasion; values, significance of folk music of  

the Northeast on society, development of folk music of the Northeast, conservation  

and heritage of folk music of the Northeast of Thailand 
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1092103    รูปแบบและการวเิคราะหดนตรตีะวันตก                                 3(3-0-6) 

                (Forms  and  Analysis ) 

        วิเคราะหคตีลักษณตัง้แตโมทฟี  วล ี จุดพัก  ประโยคของเพลงและบทบรรเลง ของคีต 

 ลักษณพ้ืนฐาน  เชน ทวิบท (Bindary)  ตรบีท  (Ternary)  รอนโด  (Rondo)   

          Forms; motive; phrases; cadence; sentence, musical forms and instrumental  

music; Binary; Ternary and Rondo  
 

1092104   คอมพิวเตอรดนตรขีั้นพ้ืนฐาน                                               3(2-2-5) 

                (Introduction  to Music Computer) 

         ประวตัคิวามเปนมาของ  Music Computer  สวนประกอบหลัก (Hardware)  

ระบบปฏบัิตกิาร (Operating System)  การใชโปรแกรมดนตรแีบบตางๆ  

        Origin or Music Computer, Hardware, Operating System, Utilizing Music  

Computer programs 
 

1093101     ภาษาอังกฤษสําหรับครดูนตร ี                                             3(2-2-5) 

                (English for Music Teachers) 

       ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดนตรจีากสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอ- 

นกิส  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  บทความทางดนตร ี คูมือการใชเครื่องมือ การใชอุปกรณ 

ฝกการใชพจนานุกรมเพ่ือการอาน  ฝกทักษะในการอาน  บันทกึ  สรุปความ ตคีวาม ขยาย 

ความ  รวมทัง้การนาํเสนอดวยวาจาและลายลกัษณอักษร  โดยเนนกระบวน  การทักษะ 

สัมพันธทางภาษา 

       Practice of English skills for communication relating to music from electronic media,  

advertisement, articles, instrument manual, using dictionary for reading, practice reading  

skill, writing, summary, interpretation, explanation, oral and written presentation  focusing  

on language skill methods 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1093102     ดนตรใีนภูมภิาคอาเซยีน                                                    3(2-2-5) 

                 (ASEAN of  Music) 

             ดนตรใีนวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซยีนเกี่ยวกับแบบแผนของ 

เครื่องดนตร ี วงดนตร ี บทเพลง  รวมถงึบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับดนตร ี

             Music of ASEAN countries; musical forms; musical band; songs; social and  

cultural contexts relating to music 
 

1094101    ทฤษฎดีนตรสีากลพ้ืนฐาน                                                     3(3-0-6) 

               (Music Fundamentals)   

             การบันทกึโนตสากล  บันไดเสยีง  กุญแจ  ขั้นคู  ศัพทสังคตีท่ัวไป อัตราจังหวะ  

เครื่องหมายกาํหนดจังหวะ และการฝกโสตประสานใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรยีน  

             Note writing, key signature, clefs, interval, musical terms, meter, time  

signature, practice of auditory sense in accordance with the lessons 
 

1094102   การผลติผลงานทางดนตรดีวยคอมพิวเตอร                              3(2-2-5) 

               (Productions  of  Computerized Music) 

              การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีสนาม  ความสัมพันธระหวาง 

ดนตรกีับแผนภาพท่ีสรางข้ึนโดยสั่งงานผานระบบ  MIDI  การนาํแผนภาพท่ีสรางข้ึนไปปฏบัิต ิ

ใชงานจรงิกับวงดนตร ี

              Application of Computerized Music for outdoor performance, relation between  

music and created diagram operated through MIDI, supplication of those MIDI with  

musical bands 

 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1094201    การเสนอผลงานดนตร ี                                                          3(2-2-5) 

                (Music  Presentation)   

             ใหนักศกึษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตางๆ  จัดแสดงแผนงานและ 

การประเมินผลโครงการท่ีชดัเจน  โดยเลอืกกจิกรรมตอไปนี้  1 กจิกรรม  เทานัน้  โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้ 

1. ดนตรนีทัิศน  ใหนักศกึษาจัดนทิรรศการทางดนตร ี

2. การแสดงเดี่ยวใหนักศกึษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัตติลอดระยะเวลาท่ีไดศกึษาใน 

หลักสูตรโดยใหนักศกึษาเลอืกบทเพลงท่ีตนเองถนดั  บรรเลงตอสารธารณะชน 

3. ปรญิญานพินธ  ศกึษาคนควาในเรื่องราวท่ีตนเองสนใจ 

               4. เสนอผลงานดานการประชาสัมพันธ  โดยไมจํากัดรูปแบบของเครื่องดนตรแีละสื่อท่ี 

                   นาํเสนอ 

              Students’ musical project presentations, plans and evaluations of the projects;  

only one project approved by the instructor is chosen;  

      1. Musical exhibition – students display musical exhibition 

           2. Solo performance – students summarize the works done through the course by  

               selecting the own excel at and perform in the public.  

           3. Independent Studies – study of interested topics 

 4. Publicize project presentation- unlimited the form of musical instruments and   

    presentation media.  

1094901      สัมมนาการสอนดนตร ี                                                      3(2-2-5) 

                 (Seminar in Music Instruction) 

          ฝกวิเคราะหวิจารณและรวมอภิปรายหัวขอตาง ๆ ทางการจัดการเรยีนการสอน 

ดนตรใีนระดับตาง ๆ ปญหาแนวโนมทางการเรยีนการสอนดนตร ี โดยนักศกึษาจะตอง 

ศกึษาและเสนอหัวขอท่ีจะอภิปรายพรอมท้ังจัดเอกสารและรายงานตอท่ีประชุมโดยมี 

อาจารยเปนผูควบคุมและใหคําปรกึษาและดนตรท่ีีเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

          Analysis, criticism and discussion of music teaching of different levels, problem  

and trends of music teaching, study and purpose of the topic to be discussed; submit  

the document and report approved by advisor, English music 
         
                  2)  วชิาเอกปฏบิัติบังคบั  18  หนวยกติ 
           

                กลุมปฏบิัติดนตรสีากล 
 

1093201     ปฏบิติัดนตรสีากล 1                                             2(0-4-2) 

         (Western Music Performance 1) 

           ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1 ชิ้น  โดยเนนสวนประกอบของเครื่องดนตรี  

การวางนิ้ว ทาทาง การดแูลรักษา เทคนคิการบรรเลงเครื่องดนตรแีตละชนดิ การไลเสยีง 

บทฝกและวรรณกรรมดนตร ี ศลิปะการบรรเลง  การถายทอดอารมณ  ปรัชญาของนกั 

ดนตรี รวมวงเบ้ืองตน และการแสดง 

           Practice one of Western musical instruments focusing on the components of  

the instrument, finger placement; manner; maintenance; playing technique of each  

instrument, scale movement, music for practice and musical literature, arts of  

performing, and emotional expression, musicians’ philosophy, basic band forming and   

performing 
 

1093202      ปฏบิัตดินตรสีากล 2                                                 2(0-4-2) 

         (Western Music Performance 2) 

                  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1093201 : ปฏิบัตดินตรสีากล 1  

        ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรสีากล โดยเลอืกเครื่องดนตรปีฏิบัต ิ1 ชิ้น ศกึษาเทคนคิการ 

บรรเลงเครื่องดนตร ีและการรวมวงดนตร ีบทเพลงท่ีใชในการแสดงดนตรหีรอืประกอบ 

การขับรอง และศลิปะการแสดง ศกึษาเพ่ิมเตมิในระดับท่ีสูงกวารายวิชาปฏิบัตดินตร ี

สากล 1 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

          Practice one of Western musical instruments; playing techniques; musical band  

forming, songs for performing, singing, and acting; further study of the first course of  

Western Music Performance 
 

1093203      ปฏบิัตดินตรสีากล 3          2(0-4-2) 

                  (Western Music Performance 3) 

         วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:   2061402 : ปฏบิัติดนตรสีากล 2  

          ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรสีากล โดยเลอืกเครื่องดนตรปีฏิบัต ิ1 ชิ้น ศกึษาเทคนคิการ 

บรรเลงเครื่องดนตร ีและการรวมวงดนตร ีบทเพลงท่ีใชในการแสดงดนตร ีหรอืประกอบ 

การขับรองและศลิปะการแสดง ศกึษาเพ่ิมเตมิ ในระดับท่ีสูงกวารายวิชาปฏิบตัดินตรสีากล  

2 

          Practice one of Western musical instruments; playing techniques; musical band  

forming, songs for performing, singing, and acting; further study of the second course  

of Western Music Performance 
 

 

                   กลุมปฏบิัตดินตรไีทย 
 

1093204       ปฏบิัติดนตรไีทย  1        2(0-4-2) 

                   (Thai Music Performance 1) 

        ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทย หรอืขับรอง ตามความถนัด ศกึษาเพลงแตละประเภทท่ี 

ใชในการบรรเลง  การประกอบการแสดง หรอืประกอบพิธกีรรม  โดยผูสอนพิจารณา 

ตามความเหมาะสม 

           Aptitude practicing Thai musical instruments or singing, studying each type of 

playing music for performance or worship considered by the instructor 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1093205       ปฏบิัติดนตรไีทย  2             2(0-4-2) 

                   (Thai Music Performance 2) 

           วชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  1093204 : ปฏบัิตดินตรไีทย 1  

            ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทย หรอืขับรอง ตามความถนัด ศกึษาเพลงแตละประเภท 

ท่ีใชใน การบรรเลง  การประกอบการแสดง หรอืประกอบพิธีกรรม ศกึษาเพ่ิมเตมิจากวชิา 

ปฏิบัตดินตรไีทย 1 โดยผูสอนพิจารณาตามความเหมาะสม 

              Aptitude practicing Thai musical instruments or singing, further studying each 

type of playing music from prior course (Thai music Performance 1) for performance or 

worship considered by the instructor 
 

1093206     ปฏบิัติดนตรไีทย 3           2(0-4-2) 

                 (Thai Music Performance 3) 

        วชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  1093205 : ปฏบัิตดินตรไีทย 2  

           ฝกปฏบัิตเิครื่องดนตรไีทย หรอืขับรอง ตามความถนัด ศกึษาเพลงท่ีใชในการ 

บรรเลง  การประกอบการแสดง หรอืประกอบพธีิกรรม ศกึษาเพิ่มเตมิจากวิชาปฏิบัต ิ

ดนตรไีทย 2 โดยผูสอนพิจารณาตามความเหมาะสม 

           Aptitude practicing Thai musical instruments or singing, further studying each 

type of playing music from prior course (Thai music Performance 2) for performance or 

worship considered by the instructor 

 

                  กลุมปฏบิัติดนตรพ้ืีนบานอสีาน 
 

1093207     ปฏบิัติดนตรพ้ืีนบานอสีาน 1         2(0-4-2) 

                 (Northeastern folk Music Performance 1) 

   ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรพ้ืีนบานอีสานตามความถนดัอยางนอย 1 ชิ้น โดยตอเพลง  

ท่ีใชในการบรรเลงประกอบการแสดง  การฟอนรําและการขับรองโดยผูสอนพิจารณาบท 

เพลงทีฝ่กตามความความเหมาะสม 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

              Aptitude practicing at least one northeastern folk musical instrument by 

connecting playing music for performance; Thai dancing; and singing considered by 

the instructor properly 
 

1093208        ปฏบิัติดนตรพ้ืีนบานอสีาน  2           2(0-4-2) 

                    (Northeastern folk Music Performance 2) 

           วชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  1093207 : ปฏิบัตดินตรพ้ืีนบานอีสาน 1  

  ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรพ้ืีนบานอีสานตามความถนดัอยางนอย 1 ชิ้น โดยตอเพลง  

   ท่ีใชในการบรรเลงประกอบการแสดง การฟอนรํา และการขบัรองเพิ่มเตมิจากรายวิชา 

ปฏิบัตดินตรพ้ืีนบาน 1  โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

          Aptitude practicing from at least one northeastern folk musical instrument by 

connecting playing music for performance; Thai dancing; and singing further from 

prior course (Northeastern Folk Music Performance 1) considered by the instructor 

properly 
 

1093209        ปฏบิัติดนตรพ้ืีนบานอสีาน 3          2(0-4-2)  

                    (Northeastern Folk Music Performance 3) 

            วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:   1093208  : ปฏบัิตดินตรพ้ืีนบานอสีาน 2  

            ฝกปฏิบัตเิครื่องดนตรพีื้นบานอีสานตามความถนัดอยางนอย 1 ชิ้น โดยตอเพลง 

ท่ีใชในการบรรเลงประกอบการแสดง การฟอนราํ และการขับรองเพ่ิมเตมิจากรายวิชา 

ปฏิบัตดินตรพ้ืีนบาน 2 โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

           Aptitude practicing from at least one northeastern folk musical instrument by 

connecting playing music for performance; Thai dancing; and singing further from 

prior course (Northeastern Folk Music Performance 2) considered by the instructor 

properly 

 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

              2.2  เรยีนปฏบิติัรวมวงดนตรใีนระดบั  1 - 4 
 

               ปฏบิัตริวมวง 
 

1093301     รวมวงดนตร ี1                                    1(0-2-1) 

        (Ensemble 1) 

          ฝกปฏิบัตริวมวงดนตร ี การเลอืกบทเพลง  การฝกซอม  การปรับวงอยางถูกตอง 

ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตร ี

         Ensemble practicing, song selection, training, band harmonizing as playing band 

pattern  
 

1093302   รวมวงดนตรี 2                                             1(0-2-1) 

      (Ensemble 2) 

      วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  1093301  รวมวงดนตร ี1  

          ฝกปฏิบัตริวมวงดนตร ีการเลอืกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง 

ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตร ีโดยศกึษาเพ่ิมเตมิจากปฏบัิตริวมวงดนตร ี1 

          Ensemble practicing, song selection, training, band harmonizing as playing band  

pattern further from prior course (Ensemble 1) 

 

1093303    รวมวงดนตร ี3                 1(0-2-1) 

       (Ensemble 3) 

       วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  :  1093302 : รวมวงดนตร ี2  

       ฝกปฏิบัตริวมวงดนตร ีการเลอืกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตาม

แบบแผนของการบรรเลงวงดนตรโีดยศกึษาเพิ่มเตมิจากปฏิบัตริวมวงดนตร ี2 

     Ensemble practicing, song selection, training, band harmonizing as playing band 

pattern further from prior course (Ensemble 2) 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1093304     รวมวงดนตรี 4                 1(0-2-1) 

                 (Ensemble 4) 

                 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:   1093303   รวมวงดนตร ี3   

             ฝกปฏิบัตริวมวงดนตร ีการเลอืกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถกูตอง 

ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตร ีโดยศกึษาเพ่ิมเตมิจากปฏบัิตริวมวงดนตร ี3  

      Ensemble practicing, song selection, training, band harmonizing as playing 

band pattern further from prior course (Ensemble 3) 
 

 

                3)  วชิาเอกเลือก 
  

1091104      ดนตรรีวมสมัย                  3(3-0-6) 

                 (Contemporary Music) 

            คนควาและวิเคราะหถงึรูปแบบโครงสรางของดนตร ี และเทคนคิท่ีใชในบทเพลง 

   รวมสมัย  ผลงานของสังคีตกวีท่ีสําคัญ 

            Music structure pattern study and analysis, techniques used in contemporary    

    songs, works of important music composer 

 

1091105       สุนทรยีศาสตรดนตรขีองไทย      3(3-0-6) 

         (Aesthetics of Thai Music) 

          ปรัชญาสาขาคุณวิทยา  สุนทรียศาสตรของดนตรีไทย  แนวคิด  คุณคาการสื่อ 

ความหมายธรรมชาต ิ ความงาม  ความไพเราะของดนตร ี ความกลมกลนืทางสนุทรยีศาสตร   

ศลิปะการสรางสรรคของนกัประพันธเพลง ศลิปน และแนวการรับรูอรรถรสของดนตรไีทย 

                            Philosophy of axiology, aesthetics of Thai music, concept, value of nature 

interpretation, beauty, melodiousness, harmony of aesthetics, arts of music composer 

creation, singers, aesthetic quality of Thai music  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1091204     ทฤษฎดีนตรสีากล 3                                                       3(3-0-6) 

                (Music Theory  3) 

                วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1091203  : ทฤษฎดีนตรสีากล 2  

           การใชคอรดยืม โครเมตคิคอรด คอรดท่ีแปลงเสยีง การเปลี่ยนกุญแจแบบโครเมตคิ   

การฝกโสตประสาทใหสอดคลองกบัเนื้อหาวิชาท่ีเรยีน 

          Borrow chord, chromatic chord, alter chord, chromatic modulation, auditory  

nerve practicing conforming to course content  
 

1091301    ดนตรพ้ืีนบานของไทย       3(3-0-6) 

                (Thai Folk Music) 

       ดนตรพ้ืีนบานและเพลงพ้ืนบานประจาํภาค  ของไทยเกี่ยวกบัประวัตคิวามเปนมา   

วงดนตรแีละบทเพลง  ขนบประเพณีในการแสดงความเชื่อ  พธีิกรรม  บทบาทหนาท่ีและ 

โอกาสท่ีใชคุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานท่ีมีตอสังคม ความสัมพันธระหวาง 

ดนตรพ้ืีนบานกับดนตรไีทย  แบบแผน  ความคลี่คลายดนตรพ้ืีนบานในปจจุบนั แนวทางใน 

การอนุรกัษ การสบืทอด ดนตรพ้ืีนบาน 

     Thai folk music and regional Thai folk songs, history of bands and songs, tradition   

of beliefs, worship, roles and occasions, value and importance of folk music towards 

society, relations of folk music and Thai music, pattern, decreasing of folk music in the 

present, conservation and inheritance of folk music  
 

1091401    หลักการโยธวาทิต                  3(3-0-6) 

      (Principles of Military Band) 

         ประวัตแิละหนาท่ีของวงโยธวาทิตรวมถงึวงดนตรอ่ืีนท่ีมีลกัษณะ  การจัดวงคลายคลงึ 

กัน ศกึษาเทคนคิ และหนาท่ีของเครื่องดนตรท่ีีใชใน  วงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวง บท 

เพลงที่ใชประกอบพิธกีาร และบทเพลงสาํหรับดนตรโียธวาทติ 

   History and roles of military band and similar kinds of band configuration, technique 

and functions of musical instrument in military band, band configuration, songs used in 

ceremony and songs for military band  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1092201      สวนศาสตรทางดนตร ี                          3(3-0-6) 

        (Musical  Acoustics) 

          การเกดิเสยีงของเครื่องดนตรใีนเชงิฟสกิส และคุณสมบัตขิองเสยีง  ไดแก ความถี ่ 

  ลักษณะคลื่นเสยีง  ความกังวาน  ความเขม  ระดับเสยีง  คุณภาพของเสยีง  เสยีงซอน  

  หนวยวัดเสยีง  ความกลมกลอมของเสยีง  บันไดเสยีง สวนศาสตรของเครื่องดนตร ี

       Physical sound production and sound qualification; frequency, sound wave, 

resonance, intensity, sound level, sound quality, overlap sound, noise measuring unit, 

sound mellowness, scales, musical instrument acoustics 
 

1093401      การอํานวยเพลง            2(1-2-3) 

        (Conducting) 

            การอํานวยเพลง การจัดการวงดนตร ีการใชไมบาตอง การวางแผนการฝกซอมวง  

  การเตรยีมสกอร  และการถายทอดอารมณเพลง 

   Conducting, band configuration, baton usage, band training plan, score 

preparation, mood transference  

1093402      การประพันธเพลงไทย               3(2-2-5) 

                  (Thai Music Composition) 

         ทฤษฎีการประพันธเพลง  ฝกการประพันธทํานองเพลงอยางงาย  นําเพลงท่ีไดมา 

   ปรุงแตงใหสมบูรณขึ้น   ศกึษาแนวทางการประพันธทาํนองเพลงทางเปลี่ยน  นําเพลงที่ได 

ประพันธไวแลวสรางทํานองเพลงทางเปลี่ยนใหแตกตางไปจากเดมิ  ฝกแนวทางการตดัทอน 

และยืดขยายบทเพลงเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประพันธเพลงเถา  บันทึกโนตเพลงท่ีประพันธ 

และนาํเพลงท่ีประพันธมาบรรเลงตามความเหมาะสม 

          Music composition theory, basic melody composition practice, improving songs,  

music composition study of transposing melodies, differentiating transposing melody  

from composing music, song shortening and extending practice for composing series of  

music, note recording and playing of composing music



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1094204    การซอมเครือ่งดนตรเีบือ้งตน                                         3(3-0-6) 

                (Introduction to Musical Instrument Maintenance and Repair) 

                     การหยิบจับเครื่องมือ  การทาํความสะอาด  เรยีนรูการกําเนดิเสยีงของเครื่องดนตร ี

 แตละชนดิการปฏิบัตเิบ้ืองตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีจะนาํไปสูการซอมเครื่องดนตร ี

     Instrument handling, cleaning, sound production study of each types of musical  

 instruments, primary operation of musical instrument maintenance and repair 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2.2.2  วชิาการสอนดนตรศีกึษา 
 

1094301    หลักการสอนดนตรใีนระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

               (Music in Basic Education) 

         หลักสูตร  กระบวนการเรยีนการสอนดนตร ี แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

กับการเรียนการสอนดนตร ี การวัดผลประเมินผลวิชาดนตร ี กจิกรรมดนตรสีาํหรับครูใน 

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  ชวงชัน้ท่ี 1 - ชวงชัน้ท่ี 8 

       Curriculum, teaching and studying music, concepts and theories in teaching and  

studying music, evaluation in music course, music activities for teachers in primary  

     education level 1 to 8 
 

1094302    หลักการและวธีิการสอนดนตร ี                                         3(2-2-5) 

               (Principle and  Method  in  Music  Teaching) 

         หลักการและวิธกีารสอนดนตร ี แนวคิดและหลกัการสอนดนตรขีองนักศกึษาทาง 

ดนตร ี การเรยีนการสอนดนตรใีนโรงเรยีนตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธิการและการ 

เรยีนการสอนดนตรใีนโรงเรยีนดนตรเีอกชน 

       Principle and method in music teaching, concepts and principle in music teaching  

of music learners, teaching and studying music in government schools as curriculum  

of Ministry of Education, studying music in private schools 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1094303     พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรศีกึษา                  3(2-2-5) 

         (Methods and Approaches in Teaching Music Education) 

         การศกึษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรยีน  และเอกสารหลักสูตรดนตร ี

การวิเคราะหหลักสูตร  ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตร ี วิธกีารสอน 

ดนตร ี มัธยมศกึษากับแผนการศกึษาของชาต ิ ความหมายของการสอน  กระบวนการ 

เรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนตาง ๆ การเลือกสื่อ  การประเมินผลการสอนดนตรี    

การกาํหนดการสอนและบันทกึการสอน  การปฏิบัตกิารสอนดนตร ี

       Studying of objectives, contents, studying hours, music curriculum documents,  

analysis of music curriculum, relationship of philosophy and music teaching, music  

teaching methods, secondary school and national studying plan, meaning of teaching,  

teaching and studying procedures, teaching techniques, teaching material selection,  

teaching music evaluation, teaching specification and recording, teaching music  

performance    

 

     2.2.3  วชิาเลือก    

 

1094202     ดนตรไีทยพ้ืนฐานสําหรบัคร ู             2(0-4-2) 

                 (Thai Music for Teacher) 

          เลอืกศกึษาเครื่องดนตรีไทย 1 ชนดิ  มคีวามรูอธบิายหลักการเบ้ืองตนได  กําหนด 

จุดประสงคของการปฏิบัต ิ กระบวนการฝกซอม  และพัฒนาทักษะปฏิบัต ิในระดับท่ี 

สูงข้ึน เขาใจวธีิการใชสื่อการสอน  และกรวัดผลประเมินผลเบ้ืองตน 

          Study one kind of Thai musical instrument, being able to explain primary  

principle, specifying objectives, training procedures and developing of higher practical  

skills, understanding of teaching materials and basic evaluation 
+ 
 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1094203   ดนตรสีากลพ้ืนฐานสําหรับครู                                             2(0-4-2) 

               (Western Music for Teacher) 

         เลอืกศกึษาเครื่องดนตรสีากล 1 ชนดิ  มีความรูอธิบายหลักการเบ้ืองตนได  กําหนด 

จุดประสงคของการปฏิบัต ิ กระบวนการฝกซอม  และพัฒนาทักษะปฏิบัต ิ ในระดับทีสู่งขึ้น  

เขาใจวธีิการใชสื่อการสอน และกรวัดผลประเมินผลเบื้องตน 

        Study one kind of western musical instrument, being able to explain primary  

principle, specifying objectives, training procedures and developing of higher practical  

skills, understanding of teaching materials and basic evaluation 


