ปรัชญา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
Bachelor of Education Program in Thai Music Education
ค.บ. (ดนตรีไทยศึกษา) B.Ed. (Thai Music Education)
(หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556)

ผลิตครูดนตรีไทยที่รอบรู มีศิล ปะและทักษะในการถายทอด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตครูสาขาวิชาชีพดนตรีไทยใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มุงเนนใหตระหนักในคุณคา ความเชี่ยวชาญวิชาการ ความใฝรู การวิเคราะห วิจัย และประยุกต
ใชในการจัดการเรียนรู
2) มีความเปนผูนําในการถายทอดองคความรู มีมนุษยสัมพันธ ริเริ่มสรางสรรคดานดนตรีไทย
สูสากล
3) เปนผูมจี ริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมีจิตสํานึกและภูมิใจในวิชาชีพครูดนตรีไทย
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
(1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
(3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
134 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู
56
หนวยกิต
(1.1) วิชาแกน
6
หนวยกิต
(1.2) วิชาบังคับ
34
หนวยกิต
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
หนวยกิต
(2) วิชาเอก
78
หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ
53
หนวยกิต
1) ทฤษฏี (เอกบังคับเรียน)
21
หนวยกิต
2) ปฏิบัติ (เอกบังคับเรียน)
32
หนวยกิต
(2.2) วิชาเอกเลือก
15
หนวยกิต
(2.3) วิชาการสอนวิชาเอก
6
หนวยกิต
(2.4) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดการศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

หนา 1

1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of life
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาชีพครู
(1.1) วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
(1.2) วิชาบังคับ
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

3(3-0)
3(3-0)
12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

134
56
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3 (2-2)
3 (2-2)

34

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 2

1032105
1042105
1043423
1051104
1051107
1051106
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

2061103
2061104
2061111
2061507

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
School Internship
(2) วิชาเอก
78
(2.1) วิชาเอกบังคับ
53
1) ทฤษฏี (เอกบังคับเรียน)
21
การบันทึกโนตเพลงไทย
Thai Notations
หนาทับดนตรีไทย
Rhythmic Pattern in Thai Drums
ขนบประเพณีดนตรีไทย
Traditions of Thai Music
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
Fundamentals of Western Music Theories
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

หนา 3

2062102 ทฤษฎีดนตรีไทย
Theories of Thai Music
2063103 การวิเคราะหเพลงไทย
Thai Songs Analysis
2063107 หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
Selection Principles of Thai Songs for Perfomances

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

2) ปฏิบัติ (เอกบังคับเรียน)
32 หนวยกิต
เรียนปฏิบัติเครื่องเอกจากกลุมตอไปนี้เพียงกลุมเดียว จํานวน 12 หนวยกิต

กลุมเครื่องดีด
2061202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
Practice in Thai Plucked 1
2061203 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
Practice in Thai Plucked 2
2062201 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
Practice in Thai Plucked 3
2062202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
Practice in Thai Plucked 4
2063201 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
Practice in Thai Plucked 5
2063202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
Practice in Thai Plucked 6
กลุมเครื่องสี
2061205 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
Practice in Thai String 1
2061206 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
Practice in Thai String 2
2062203 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
Practice in Thai String 3
2062204 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
Practice in Thai String 4
2063203 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
Practice in Thai String 5
2063204 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
Practice in Thai String 6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

หนา 4

กลุมเครื่องตี
2061208 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
Practice in Thai Melodic Percussion 1
2061209 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
Practice in Thai Melodic Percussion 2
2062205 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
Practice in Thai Melodic Percussion 3
2062206 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
Practice in Thai Melodic Percussion 4
2063205 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
Practice in Thai Melodic Percussion 5
2063206 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
Practice in Thai Melodic Percussion 6
กลุมเครื่องเปา
2061211 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
Practice in Thai Wind 1
2061212 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
Practice in Thai Wind 2
2062222 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
Practice in Thai Wind 3
2062223 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
Practice in Thai Wind 4
2063213 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
Practice in Thai Wind 5
2063214 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
Practice in Thai Wind 6
กลุมขับรอง
2061214 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
Practice in Thai Singing 1
2061215 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
Practice in Thai Singing 2
2062224 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
Practice in Thai Singing 3
2062225 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
Practice in Thai Singing 4
2063215 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
Practice in Thai Singing 5
2063216 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
Practice in Thai Singing 6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

หนา 5

2061218
2061220
2061230
2061231
2062207
2062209
2062218
2062219
2062220
2063209
2063212
2064208
2064209
2061702
2062504
2063105
2063110
2063901

เรียนปฏิบัติรายวิชาตอไปนี้
จํานวน 20 หนวยกิต
การปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
2(0-4)
Practice in Thai Music Dancing
การปฏิบัติอังกะลุง
2(0-4)
Practice in Ang – kalung
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1(0-2)
Practice in Thai Music Ensemble 1
การปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย 1
1(0-2)
Practice in Thai Folk Music Ensemble 1
การปฏิบัติเพลงสําหรับโขนละคร
2(0-4)
Practice in Performance of Theatrical Thai Music
การปฏิบัติเพลงเรื่อง
2(0-4)
Practice in Performance of Thai Suite Songs (Phleang Rueng)
การปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก
2(0-4)
Practice in Thai Singing for Child
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
1(0-2)
Practice in Thai Music Ensemble 2
การปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย2
1(0-2)
Practice in Thai Folk Music Ensemble 2
การปฏิบัติเพลงเดี่ยว
2(0-4)
Practice in Solo Songs Performance
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1(0-2)
Practice in Thai Music Ensemble 3
การปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
2(0-4)
Independent Practice in Thai Music
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1(0-2)
Practice in Thai Music Ensemble 4
3) เอกเลือก
15
หนวยกิต
การซอมสรางเครื่องดนตรีไทย
3(3-0)
Maintenance and Repair of Thai Musicial Instruments
ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
East and Southeast Asian Music
การประพันธเพลงไทย
3(3-0)
Thai Songs Composittion
การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Music Conducting
หลักการศึกษาวิเคราะหและการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ
3(3-0)
Research Methods and Reports in Music

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

หนา 6

2064901
2064906
1551127
1551128
1551129

2063624
2063634
2063635

การเสนอผลงานทางดนตรี
Music Presentation
สัมมนาดนตรี
Seminar on Thai Music
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานศิลปะการแสดงดนตรีไทย 1
English for Communication in Thai Music Performances 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานศิลปะการแสดงดนตรีไทย 2
English for Communication in Thai Music Performances 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรีไทย
English for the Thai Music Studies
2.3.2) การสอนวิชาเอก
กิจกรรมดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
Musical Activities for Early Childhood Teachers
ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา
Music for Elementary School Teachers
ดนตรีสําหรับครูมัธยมศึกษา
Music for Secondary School Teachers
2.3.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน

2062606
2063504
2063632
2064601

6 หนวยกิต

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

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

4 หนวยกิต

จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา
Psychology of Music Teaching and Learning Princinples of Music
Edocation
ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
Music and Other Art Relationship
การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
Thai Music Instrument Teaching
การวิจัยทางดนตรีศึกษา
Research in Music Education

2(3-0)
3(3-0)
2(2-2)
2(2-2)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆในหลักสู ต รมหาวิทยาลัย ราชภั ฎ พระนคร โดยไมซ้ํา กับรายวิช าที่เคยเรีย นมาแลว และตองไมเป น
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑทสี่ ําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

หนา 7

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภ าษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใช ทักษะทางภาษาที่ สัมพันธกัน ในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภ าษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรม
อยางมีศิลปะ
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพั ฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะ
ที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิ9 ต หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
134 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6 หนวยกิต
1541503
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิ พลของวั ฒ นธรรมที่ มีตอภาษาไทย วัฒ นธรรมกับการใชภ าษาไทยเพื่อการอยูรว มกันอยางสัน ติ
หลั ก การและฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาไทย การคิ ด อย า งเป น ระบบ
เพื่อพัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและ
วินิจสาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis
on interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.
2.1.2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011101
ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป นครู กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บครู และวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู อยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสั ตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ของวิ ชาชี พครู ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พที่ คุ รุ สภากํ าหนด เพื่ อเป นแบบอย างที่ ดี
มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน
1011504
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุก ตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
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เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1023102
3(2-2)
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝ กปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบ
การจัด การเรียนรู เทคนิค วิทยาการจั ดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิ ด แก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คัญ โดยบู ร ณาการเนื้ อหาในกลุม สาระการเรีย นรู
การบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผู เรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อการเรี ย นรู สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒ นาคุณภาพ
การเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ ผลิ ต พัฒ นา ประยุ กต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรม
และจริยธรรม ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรีย นรู การประเมิน ผลตามสภาพจริง การประเมิน ภาคปฏิบัติ การประเมิน จากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัด ผลการเรีย นรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสิน ผล
การเรียน
1043423
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลั กการ แนวคิ ด เกี่ ย วกับการวิจัย ทางการศึก ษา แนวปฏิ บัติในการวิ จัย รูปแบบ
การวิจัย การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัด
การเรี ย นรู การใช ก ระบวนการวิ จั ย ในการแก ป ญ หาและพั ฒ นาการเรี ย นรู การออกแบบการวิ จั ย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
จิตวิทยาสําหรับครู
1051104
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ าคั ญ โดยเน น ความเขาใจความแตกตางของผูเรีย นทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอ มที่สงเสริม
การเรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1051106
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ
ของผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและ
ทักษะการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ
หรืออาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1061104
การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แนวคิ ด
หลักการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรี ยนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1063305
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประกั น
คุณภาพการศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับ การประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการณ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญภายใตการดูแลและนิเทศกของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่
เลี้ยง อาจารยนิเทศของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด สังเกตปญหาของผูเรียน
เพื่อสรุปเปนสาระสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมนาการศึกษา
1002502

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอน
ในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศกของอาจารยนิเทศกจาก
มหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภา
กําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสิ นผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผล
การทดลองในสถานศึกาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมื อ
อาชีพ โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่เปนเครือขายฝกประสบการณืวิชาชีพ เนนการบูรณา
การ ความรู มาใชปฏิบัติกานสอนในสถานศึกษา ภายใตการนิเทศกของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สั ง กั ด และครู พี่เ ลี้ ย ง อาจารย นิ เ ทศของสถานศึ ก ษาเครื อ ขา ยที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่คุ รุ ส ภากํ า หนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตางๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใชละ
ผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมิน ผลและนําผลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน การจัดทําโครงราง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา
อุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพ โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
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1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ (ตอเนื่อง) โดยนํา
ผลจากการวัดและประเมินผูเรียน มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน การปฏิบัติการ
วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะหปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพ โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
53 หนวยกิต
1) ทฤษฎี (เอกบังคับเรียน)
21 หนวยกิต
2061103
การบันทึกโนตเพลงไทย
3(3-0)
Thai Notations
ความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตที่ใชบันทึกเพลงไทย
ไดแก โนต 9 ตัว โนตนิ้ว โนตอักษรไทย โนตสากล โนตเชอเว เปนตน ฝกโสตประสาท ฝกอานและบันทึก
โนตแตละประเภท
2061104
หนาทับดนตรีไทย
3(3-0)
Rhythmic Pattern in Thai Drums
บทบาทและความสําคัญของหนาทับในวงการดนตรีไทย เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง หนาทับ
ไมกลอง โครงสรางและหลักของจังหวะหนาทับประเภทตางๆ หลักและวิธใชหนาทับใหสรอดคลองกับ
ทํานองเพลง
2061111
ขนบประเพณีดนตรีไทย
3(3-0)
Traditions of Thai Music
ขนบประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติในวงการดนตรีไทย ความสําคัญของครูดนตรี การเคารพ
บูชาครู บทบาทและการปฏิบัติตนของศิษย ขนบประเพณีในการประชันวง การเดี่ยว จรรยาบรรณของ
นักดนตรี
2061507
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
3(2-2)
Fundamentals of Western Music Theories
การบันทึกโนตสากล บันใดเสียง เมเจอร ไมเนอร กุญแจประจําหลักตางๆ ขั้นคูเสียง ศัพทสังคีต
ทั่วไป และการฝกโสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
2062102

ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0)
3(3-0)
Theories of Thai Music
องคประกอบของดนตรีไทยเกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุมเสียงที่ใชในบทเพลง
สําเนียงภาษาตาง ๆ จังหวะ อัตราจังหวะหนาทับประเภทตาง ๆ ทํานอง ทํานองหลัก และการแปรทํานอง
ทางบรรเลงและทางรอง การประสานเสียง พื้นผิว รูปแบบและโครงสรางของบทเพลงประเภทเพลงเถา
เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงโหมโรง การแบงสัดสวนบทเพลงออกเปนทอน จับ ตัว องค ไม คุณภาพและสีสัน
ของเสียง บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีไทย ศัพทสังคีตที่สําคัญ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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3(3-0)

2063103

การวิเคราะหเพลงไทย
3(3-0)
Thai Music Analysis
โครงสรางของเพลงไทยประเภทตาง ๆ วิเคราะหรูปแบบของบทเพลง ในเรื่องเกี่ยวกับ
จังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ทอนเพลง ลูกตก กลุมเสียง บันไดเสียง การเคลื่อนที่ของทํานอง มือฆอง
การเรียบเรียงมือฆองเปนบทเพลง กลอนเพลง การขึ้นตนและจบเพลง การแปรทํานองเพลง ลักษณะทํานอง
เฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง
2063107
หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
3(3-0)
Selection Principles of Thai Music for Perfomances
บทรอง บทละครหรือบทเพือ่ การแสดง อารมณและลีลาและความหมายของบทเพลง ฝกการบรรจุ
เพลงเพื่อการแสดงใหมีความสอดคลองและกลมกลืนกัน
กลุมเครื่องดีด
2061202

2) ปฏิบัติ(เอกบังคับเรียน)

32

หนวยกิต

การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เขมรไทร
โยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนินทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหมโรงกระแตไตไม โหมโรง
จอมสุรางคออกสะบัดสะบิ้ง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝกตามความเหมาะสม
2061203
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทเครื่ อ งดี ด โดยต อ เพลงโหมโรงไอยเรศโหมโรง
เยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา สุดสงวนเถา พัดชา ลีลา
กระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบาน
โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062201
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 3
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร เพลงฉิ่งมุ
ลงชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา โหมโรงราโค เตากินผักบุง แขก
มอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระอาทิตยชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัติ
เครื่องดีดพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062202
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 4
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลง โหมโรงมะลิเลื้อย พมาเหเถา
มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3 ชั้น มอญรําดาบเถา โหมโรง
คลื่นกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา โหมโรงมหาราช ใบคลั่ง เขมรเปาใบไมเถา
เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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2063201

การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 5
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมืองเขมรโพธิสัตว
เถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลงตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรง
เทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063202
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
2(0- 4)
Practice in Thai Plucked 6
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้ง เถาพญาโศก
3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบาง
คอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทยพื้นฐานประกอบการแสดง
กลุมเครื่องสี
2061205

การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
2(0- 4)
Practice in Thai String 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่งสามชั้น ไดแก ตนเพลงฉิ่ง
จระเข ห างยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนินทราย แขกตอยหมอเถา
ตั บ วิ ว าห พระสมุ ท ร โหมโรงกระแตไต ไม โหมโรงจอมสุร างคออกสะบั ดสะบิ้ ง เขมรละออองคเถา หรื อ
ฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2061206
การปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
2(0- 4)
Practice in Thai String 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทเครื่ อ งสี โดยต อ เพลง โหมโรงไอยเรศ โหมโรง
เยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา สุดสงวนเถา พัดชา ลีลา
กระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบานโดย
ผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062203

การปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
2(0- 4)
Practice in Thai String3
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงรั ตนโกสินทร เพลงฉิ่งมุลง
ชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา โหมโรงราโค เตากินผักบุง แขกมอญ
บางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระอาทิตยชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องสี
พื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062204
การปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
2(0- 4)
Practice in Thai String 4
ฝกปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย พมาเหเถา
มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3 ชั้น มอญรําดาบเถา โหมโรง
คลื่ น กระทบฝ ง เขมรป แก ว ทางสั กวา ราตรีประดับดาวเถา โหมโรงมหาราช ใบคลั่ง เขมรเปาใบไมเถา
เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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2063203

การปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
2(0- 4)
Practice in Thai String 5
ฝกปฏิ บัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง เขมรโพธิสัตวเถา
ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลงตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร
ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063204

การปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
2(0- 4)
Practice in Thai String 6
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้งเถา พญาโศก
3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบาง
คอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทยพื้นฐานประกอบการแสดง
กลุมเครื่องตี
2061208

การปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
2(0- 4)
Practice in Thai Melodic Percussion1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง หรือ
ฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062205

การปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2(0- 4)
Practice in Thai Melodic Percussion 3
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง โหมโรงเย็น วา ลงสรง เพลงเรื่อง
สรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062206

การปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
2(0- 4)
Practice in Thai Melodic Percussion 4
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5 เพลง
เพลงตั บ เรื่ องอย างน อย 2 ตั บ หรื อฝก ปฏิบั ติเครื่ องตี พื้น บ าน โดยผู ส อนพิ จ ารณาบทเพลงที่ฝ กตาม
ความเหมาะสม
2063205

การปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2(0- 4)
Practice in Thai Melodic Percussion 5
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงประเภทยอย อยางนอย
5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป
2063206

การปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
2(0- 4)
Practice in Thai Melodic Percussion 6
ฝกปฏิบัติ เครื่ องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโ ดยตอเพลงเพลงหนาพาทยที่ใชพิธีไหวครู
ดนตรีไทย โขน ละคร และหนาพาทยที่ใชในการแสดง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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กลุมเครื่องเปา
2061211

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง หรือ
ฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2061212

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 2
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงโหมโรงเชา โล พระเจาลอย
ถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062222

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 3
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลง โหมโรงเย็น วา ลงสรง เพลง
เรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
2062223

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 4
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5 เพลง
เพลงตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตาม
ความเหมาะสม
2063213

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย5
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 5
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลง เพลงประเภททยอย อยางนอย
5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป
2063214

การปฏิบัติเครื่องเปาไทย6
2(0- 4)
Practice in Thai Wind 6
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยที่ใชพิธีไหวครู
ดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยที่ใชในการแสดง
กลุมขับรอง
2061214
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 1
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง เพลงชาติ สรรเสริญพระบารมี พมาเขว 2
ชั้ น ลาวต อ นก2ชั้ น บู เ ซ็ น ซ็ อ ค 2 ชั้ น ลาวเสี่ ย งเทีย นชั้ น เดี ย ว โสมส อ งแสงชั้ น เดี ย ว ต อยตลิ่ ง 2 ชั้ น
พม ากลองยาว 2 ชั้ น เขมรพายเรือ 2 ชั้น เขมรกลอมลูก 2 ชั้น เขมรกําปอ 2 ชั้น มอญทาอิฐ 2 ชั้น
แขกกลอมเจา 2 ชั้น มอญดูดาว 2 ชั้น นาคราชชั้นเดียว ลาวพุงดํา 2 ชั้น แขกบรเทศ 2 ชั้น ลาวดวงเดือน
ตับวิวาหพระสมุทร แขกตอยหมอเถา แขกขาวเถา
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2061215

การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 2
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทยโดยตอเพลง ตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น แปะ 3 ชั้น ลาวดําเนิน
ทราย 2 ชั้น ลมพัดชายเขา 2 ชั้น นางนาค 2 ชั้น สามเสา 2 ชั้น จีนขิมเล็ก 2 ชั้น อาหนูเถา เงี้ยวรําลึกเถา
การเวกเล็กเถา พัดชา ลีลากระทุม ดอกไมไทร 2 ชั้น นางครวญเถา สุดสงวนเถา
2062224

การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 3
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา แขกมอญ
บางขุนพรหมเถา พระอาทิตยชิงดวง แขกมอญ 3 ชั้น สุรินทราหู 3 ชั้น พมาเหเถา แขกลพบุรี 3 ชั้น ตับลาว
เจริญศรี
2062225
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 4
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง เขมรโพธิสัตวเถา เขมรปแกว 3 ชั้น ใบคลั่ง
3 ชั้น แขกไทรเถา แสนคํานึงเถา ออกเดี่ยว บุหลัน เถา ตับนางซิลเดอรริลลา
2062315
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 5
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทยโดยตอเพลง เขมรใหญ ตับจูลง ตับนิทราชาคริต มอญรํา
ดาบเถา พญาโศก 3 ชั้น ขอมเงินเถา เชิดจีน แขกโอด พมาหาทอน
2062316
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
2(0- 4)
Practice in Thai Singing 6
ฝกการปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลงปลาทองเถา อกทะเล 3 ชั้น นกขมิ้น 3 ชั้น
สารถีเถา จีนขิมใหญ ทยอยเขมร ทยอยญวน ตับนางลอย
2061218
ที่เคยเรียนมาแลว

เรียนปฏิบัติรายวิชาตอไปนี้
จํานวน 20 หนวยกิต
การปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
2(0-4)
Practice in Thai Music for Dancing
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงระบํา รํา ฟอนเพิ่มเติมจาก

2061220

การปฏิบัติอังกะลุง
2(0-4)
Practice in Ang – kalung
ฝกปฏิบัติอังกะลุง การผสมวงและการเลือกบทเพลง การปรับอังกะลุง การดูและรักษาเครื่องดนตรี
2061230
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1(0- 2)
Practice in Thai Music Ensemble 1
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของ
การบรรเลงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
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2061231

การปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย 1
2(0- 4)
Thai Folk Music Ensemble 1
ฝกปฏิบัติรวมวงพื้นบานไทยภาคตางๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอมการปรับวงอยางถูกตอง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคมและวัฒนธรรมไทย
2062207

การปฏิบัติเพลงสําหรับโขนละคร
2(0- 4)
Practice in Performance of Theatrical Music
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการ
แสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากที่เคยเรียนมาแลว
2062209

การปฏิบัติเพลงเรื่อง
2(0-4)
Practice in Performance of Thai Suite (Pleang Rueng)
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงเรื่องทําขวัญ เพลงเรื่องฉิ่ง

พระฉัน และอื่น ๆ
2062218
การปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก
2(0- 4)
Practice in Thai Singing for Children
ฝกขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัยและเพลงในหลักสูตรระดับประถมศึกษาการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและฝกเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง เชน เครื่องดนตรีประเภทเคาะ คียบอรด เปนตน
2062219
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
1(0- 2)
Practice in Thai Music Ensemble 2
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของ
การบรรเลงดนตรีไทยประเภทตางๆ
2062220
การปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย2
2(0-4)
Practice in Thai Folk Music Ensemble 2
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทยภาคตาง ๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวง
อยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคม และวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม
2063209

การปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
2(0-4)
Practice in Solo Songs Performance 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวไมนอยกวา 2 เพลง
2063212
การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1(0- 2)
Practice in Thai Music Ensemble 3
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผน
ของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทตางๆ
2064208
การปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
2(0-4)
Independent Practice in Thai Music
การปฏิบัติดนตรีไทยนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดให ผูเรียนสามารถเลือกเครื่อง
ดนตรี ประเภทของเพลง อาจารยผูสอนไดโดยเสรี
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2064209

การปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1(0- 2)
Practice in Thai Music Ensemble 4
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผน
ของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
3) เอกเลือก
15 หนวยกิต
2061702
การซอมสรางเครื่องดนตรีไทย
3(3-0)
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
รูปทรงสัดสวนและโครงสรางดานกายภาพ วัสดุที่ใชในการซอมสรางเครื่องดนตรีไทย คุณภาพ
เสียงของเครื่องดนตรีไทย แหลงวัสดุและแหลงจําหนายวัสดุ อุปกรณการซอมและสราง เครื่องดนตรีไทย ขั้นตอน
การผลิ ต ฝ กการใช เครื่ องมื อเครื่ องใช และอุ ปกรณการซอม หรื อประดิษฐเครื่ องดนตรีไทย อุปกรณที่ ใชกั บ
เครื่องดนตรีไทย เชน ยางสน วัสดุถวงเสียง การปรับแตง และเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงเครื่อง
ดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง
2062504

ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
East and Southeast Asian Music
ดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกี่ยวกับแบบแผนของ
ดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2063105

การประพันธเพลงไทย
3(3-0)
Thai Songs Composition
ฝ กการประพั นธ เพลงอย างง าย นํ าเพลงที่ ได มาปรุ งแต งให สมบู รณ ขึ้ น ศึ กษาแนวทาง
การประพันธทํานองเพลงทางเปลี่ยนนําเพลงที่ไดประพันธไวแลวสรางทํานองเพลงทางเปลี่ยนใหแตกตางไปจากเดิม
ฝกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบทเพลง เพื่อใหเปนพื้นฐานในการประพันธเพลงเถา บันทึกโนตที่ประพันธและ
นําเพลงที่ประพันธมาบรรเลงตามความเหมาะสม
2063110

การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Music Conducting
ทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง เจตนารมณของนักประพันธเพลง
บทบาทหนาที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีแตละประเภท วิธีการปรับวง ฝกการปรับวง
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการดนตรี
2063901
หลักการศึกษาวิเคราะหและการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ
3(3-0)
Research Methods and Reports in Music
หลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธที่ไดมาจากการศึกษาคนควา การวิเคราะห บทเพลง
การลําดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอางอิง การนําเสนอขอมูล การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ
สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปนรายงานที่แสดงภูมิหลังแนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ สรุปผล
การศึกษาคนควา โดยเลือกหัวขอจากประเด็นตอไปนี้
1. ศึกษาคนควา วิเคราะหหัวขอเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรี
2. บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรค ที่เกี่ยวกับดนตรีทงั้ ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบาน
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2064903

การเสนอผลงานทางดนตรี
3(2-2)
Music Presentation
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตาง ๆ จัดแสดงแผนงานและ
การประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้1 กิจกรรมเทานั้น โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนรายวิชานี้
1. ดนตรีนิทัศน ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี
2. การแสดงเดี่ยวใหนักศึกษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา
ในหลักสูตรโดยใหนักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงตอสาธารณชน
3. ปริญญานิพนธ ศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ
4. เสนอผลงานดานการประพันธ โดยไมจํากัดรูปแบบของเครื่องดนตรีและสื่อที่นําเสนอ
2064906

สัมมนาดนตรี
3(3-0)
Seminar on Music
เพื่อใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาดนตรีดานตาง ๆ และสามารถคิดวิเคราะหไดเรียนรู
เรื่องวิธีการจัดการสัมมนาเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได
1551127

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานศิลปะการแสดงดนตรีไทย 1
3(3-0)
English Communication for Thai Music Performances 1
Study essential english in Thai classical music performances presentation ;
practice efficient communication through listening, reading Thai classical music
performances form multimedia materials and lecturing ; speaking; discussion; expression;
analyzing and rationalizing and practicing report writing.
1551128

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานศิลปะการแสดงดนตรีไทย 2
3(3-0)
English Communication for Thai Music Performances 2
Study the vocaburaly and expressions necessary in presenting Thai
classical music performances, as well as tips and techniques that assist students to
present in english more effectively, namely composition, structure, presentation delivery
(body language, visuals, and interaction with the audience). Students practice English
language presentation through lecture, activities, and role play.
1551129
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรีไทย
3(3-0)
English for Thai Music Studies
The application of the reading and writing skills for a specific purpose
afterstudying the historical background and significance of the Thai Music in relation to
other subjects.
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2.3.2) การสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
2063624
กิจกรรมดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
3(3-0)
Musical Activities for Early Childhood Teachers
ความรูพื้นฐานของดนตรีสําหรับครู ทํานอง จังหวะและการใสคํารองใหเขากับทํานอง การใช
เครื่องมือดนตรีใหเหมาะสมกับเด็ก ศึกษากิจกรรมเขาจังหวะเพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก การนําความรูทางดาน
ดนตรีไปใชในการปฏิบัติเกี่ยวกับการฟงทํานอง จังหวะการใชเครื่องดนตรีและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็ก
2063634

ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Music for Elementary School Teachers
หลักสูตร โครงสราง เทคนิคการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษา

2063635

ดนตรีสําหรับครูมัธยมศึกษา
3(3-0)
Music for Secondary School Teachers
หลักสูตร โครงสราง เทคนิคการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับมัธยมศึกษา
2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4 หนวยกิต
จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา
2(3-0)

2062606

Psychology and Principles of Learning of Music Education

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนวความถนัดทางดนตรีที่สัมพันธกับพัฒนาการ
ทางรางกายและสมอง เพื่อพัฒนาการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเด็กในแตละชวงวัย
2063504

ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
3(3-0)
Music and Other Arts Relationship
ศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป ทัศนศิลป และนาฎศิลป
โดยศึกษาถึงโครงสรางแนวคิด สุนทรียศาสตร ประวัติของศิลปะนั้น ๆ ตลอดจนศึกษาความแตกตาง
จากดนตรี
2063632

การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Music Instrument Teaching
เทคนิ ควิ ธี การสอนปฏิ บั ติ เครื่ องดนตรี ไทยประเภท ดี ด สี ตี เป าและขั บร อง อย างถู กต อง
ในดานวิธีการและระเบียบวิธีการบรรเลง ตลอดจนวิธีการดูแลรักษา
2064601

การวิจัยทางดนตรีศึกษา
2(0-4)
Research in Music Education
หลั กและระเบี ยบวิธี การวิจัยทางดนตรีศึกษา การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย
วิธี รวบรวมขอมูล การวางแผนวิ จัย การกํ าหนดกลุมตัวอยางและเทคนิคการวิเคราะห แปลผล และการวิจารณ
ผลการวิจัย การจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อการนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆในหลักสู ต รมหาวิทยาลัย ราชภั ฎ พระนคร โดยไมซ้ํา กับรายวิช าที่เคยเรีย นมาแลว และตองไมเป น
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑทสี่ ําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
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