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วชิาเอก 
วชิาเอกดนตรีไทย และวชิาเอกดนตรีตะวนัตก 

ปรัชญา 
ผลิตครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเช่ียวชาญการสอนดนตรี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูสอนดนตรี

ศึกษา 
2.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการปฏิบติัดนตรี  
3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะในการค้นควา้ แสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประมวลความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี เพื่อน าไปใชใ้นการแสดงความรู้
และความคิดเห็น  หรือน าไปใชใ้นการปฏิบติังานและบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ได ้

4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผดิชอบ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
5. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดและจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 

จ านวนหน่วยกติ     จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  171  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลกัสูตร 

     1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่     135 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู        55 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวชิาเอก   ไม่นอ้ยกวา่  80 หน่วยกิต 
  2.2.1) วชิาเอก     ไม่นอ้ยกวา่  68 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวชิาดนตรีศึกษา     29    หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวชิาเอก  ไม่นอ้ยกวา่     39       หน่วยกิต 

  2.2.2) วชิาการสอนดนตรีศึกษา    6 หน่วยกิต 
  2.2.3) วชิาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต 
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      3) หมวดวชิาเลอืกเสรี      ไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต 
รายวชิา 
     1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป         30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร         9 หน่วยกิต 

2001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2001102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น 3(3-0-6) 

 1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม 3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

 1.4) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม    9 หน่วยกิต 
4004101 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5) 

  
     2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     135 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู           55 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6)  
1001102   หลกัการและปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
1014233 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวทิยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5)                  
1010201 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)                               
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                       3(2-2-5) 
1001302 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ 3(3-0-6) 
1013310 ผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผูน้  ายวุกาชาด และผูน้ าผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401   การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้                 3(2-2-5) 



1014432  การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1  2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู2    2(0-120) 
1001501  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-360) 
1001502   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-360) 
 2.2) กลุ่มวชิาเอก   ไม่นอ้ยกวา่  80 หน่วยกิต 

1. วชิาเอก     ไม่นอ้ยกวา่  68 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวชิาดนตรีศึกษา    29    หน่วยกิต 

1007101  พื้นฐานดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 
1007102  พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก     2(2-0-4) 
1007201  พื้นฐานทฤษฎีดนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007202  การขบัร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน     2(1-2-3) 
1007203  การร้องโนต้ขั้นพื้นฐาน      2(1-2-3) 
1007204  พื้นฐานประวติัดนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007205  พื้นฐานประวติัดนตรีตะวนัตก     2(2-0-4) 
1007301  การวจิยัทางดนตรีศึกษา 1      3(1-4-4) 
1007302  ดนตรีเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้  2(1-2-3) 
1007401  การวจิยัทางดนตรีศึกษา 2      3(1-4-4) 
1007402  ภาษา เทคโนโลย ีและนวตักรรมส าหรับครูดนตรี   3(2-2-5) 
1007403  หลกัการจดัการแสดงดนตรี     3(2-2-5) 

2. กลุ่มวชิาเอก  ไม่นอ้ยกวา่    39       หน่วยกิต 
(2.1) วชิาเอกดนตรีไทย 
(2.1.1)  กลุ่มวชิาบงัคบัเรียน   26 หน่วยกิต 

1007211  ปฏิบติัฆอ้งวงใหญ่      2(1-2-3) 
1007212  การขบัร้องเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007213  ทฤษฎีดนตรีไทย       2(2-0-4) 
1007214  การบนัทึกและการอ่านโนต้ดนตรีไทย    2(1-2-3) 
1007311  ประวติัดนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007312  หนา้ทบัและจงัหวะดนตรีไทย     2(1-2-3) 
1007313  เสภาและท านองเสนาะ      2(1-2-3) 
1007314  ปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองโท 1     2(1-2-3) 
1007315  ปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองโท 2     2(1-2-3) 



1007316  การวเิคราะห์เพลงไทย      2(1-2-3) 
1007411  การแปรท านองเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007412  การประพนัธ์เพลงไทย      2(1-2-3) 
1007413  การบรรจุเพลงร้องและเพลงหนา้พาทย ์   2(1-2-3) 
 (2.1.2) กลุ่มวชิาปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองมือเอก ไม่นอ้ยกวา่    13     หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวชิาปฏิบัติดนตรีไทยเบือ้งต้น 
 ใหนิ้สิตวชิาเอกดนตรีไทยเลือกเรียน 1 รายวชิาในกลุ่มวชิาปฏิบติัดนตรีไทยเบ้ืองตน้ตามความสนใจ
และความถนดั 
1007121  ปฏิบติัเคร่ืองสายเบ้ืองตน้      1(0-2-1) 
1007122  ปฏิบติัป่ีพาทยเ์บ้ืองตน้       1(0-2-1) 
1007123  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยเบ้ืองตน้     1(0-2-1)  
 -  กลุ่มวชิาปฏิบัติดนตรีไทย 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบติัในกลุ่มวิชาปฏิบติัดนตรีไทยตามความ
สนใจและความถนดั 
 กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองดีด 
1007124  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 1      2(1-2-3) 
1007221  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 2      2(1-2-3) 
1007222  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 3      2(1-2-3) 
1007321  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 4      2(1-2-3) 
1007322  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 5      2(1-2-3) 
1007421  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองสี 
1007125  ปฏิบติัเคร่ืองสี  1       2(1-2-3) 
1007223  ปฏิบติัเคร่ืองสี  2       2(1-2-3) 
1007224  ปฏิบติัเคร่ืองสี  3       2(1-2-3) 
1007323  ปฏิบติัเคร่ืองสี  4       2(1-2-3) 
1007324  ปฏิบติัเคร่ืองสี  5       2(1-2-3) 
1007422  ปฏิบติัเคร่ืองสี  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัขิม 
1007126  ปฏิบติัขิม  1       2(1-2-3) 
1007225  ปฏิบติัขิม  2       2(1-2-3) 
1007226  ปฏิบติัขิม  3       2(1-2-3) 



1007325  ปฏิบติัขิม  4       2(1-2-3) 
1007326  ปฏิบติัขิม  5       2(1-2-3) 
1007423  ปฏิบติัขิม  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองตี 
1007127  ปฏิบติัเคร่ืองตี 1       2(1-2-3) 
1007227  ปฏิบติัเคร่ืองตี 2       2(1-2-3) 
1007228  ปฏิบติัเคร่ืองตี 3       2(1-2-3) 
1007327  ปฏิบติัเคร่ืองตี 4       2(1-2-3) 
1007328  ปฏิบติัเคร่ืองตี 5       2(1-2-3) 
1007424  ปฏิบติัเคร่ืองตี 6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองเป่า 
1007128  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  1      2(1-2-3) 
1007229  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  2      2(1-2-3) 
1007230  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  3      2(1-2-3) 
1007329  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  4      2(1-2-3) 
1007330  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  5      2(1-2-3) 
1007425  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองหนงั 
1007129  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 1      2(1-2-3) 
1007231  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 2      2(1-2-3) 
1007232  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 3      2(1-2-3) 
1007331  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 4      2(1-2-3) 
1007332  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 5      2(1-2-3) 
1007426  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 
1007130  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  1     2(1-2-3) 
1007233  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  2     2(1-2-3) 
1007234  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  3     2(1-2-3) 
1007333  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  4     2(1-2-3) 
1007334  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  5     2(1-2-3) 
1007427  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  6     2(1-2-3) 
  



(2.2) วชิาเอกดนตรีตะวนัตก 
  (2.2.1)  กลุ่มวชิาบงัคบัเรียน   26 หน่วยกิต 
1007241  ปฏิบติัคียบ์อร์ดขั้นพื้นฐาน     2(1-2-3) 
1007242  ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 1      2(2-0-4) 
1007243  ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 2      2(2-0-4) 
1007244  การบนัทึกและการอ่านโนต้ดนตรีตะวนัตก    2(1-2-3) 
1007341  ประวติัดนตรีตะวนัตก      2(2-0-4) 
1007342  ทกัษะการร้องโนต้และการฟัง     2(1-2-3) 
1007343  ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 3      2(2-0-4) 
1007344  ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเคร่ืองโท 1     2(1-2-3) 
1007345  ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเคร่ืองโท 2     2(1-2-3) 
1007346  การวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก     2(1-2-3) 
1007441  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวนัตก    2(1-2-3) 
1007442  การประพนัธ์เพลงเบ้ืองตน้     2(1-2-3) 
1007443  เทคโนโลยดีนตรี      2(1-2-3) 
  (2.2.2) กลุ่มวชิาปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเคร่ืองมือเอก  ไม่นอ้ยกวา่   13 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาปฏิบัติดนตรีตะวนัตกเคร่ืองมือเอก 
1007151  ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเบ้ืองตน้ 1(0-2-1) 

- กลุ่มวชิาปฏิบัติดนตรีตะวนัตก 
ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีตะวนัตกเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบติัในกลุ่มวิชาปฏิบติัดนตรี

ตะวนัตกตามความสนใจและความถนดั 
กลุ่มปฏิบติัคียบ์อร์ด 

1007152  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 1      2(1-2-3) 
1007251  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 2      2(1-2-3) 
1007252  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 3      2(1-2-3) 
1007351  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 4      2(1-2-3) 
1007352  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 5      2(1-2-3) 
1007451  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 6      2(1-2-3) 

กลุ่มปฏิบติักีตาร์ 
1007153  ปฏิบติักีตาร์  1       2(1-2-3) 
1007253  ปฏิบติักีตาร์  2       2(1-2-3) 
1007254  ปฏิบติักีตาร์  3       2(1-2-3) 



1007353  ปฏิบติักีตาร์  4       2(1-2-3) 
1007354  ปฏิบติักีตาร์  5       2(1-2-3) 
1007452  ปฏิบติักีตาร์  6       2(1-2-3) 

กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 
1007154  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 1     2(1-2-3) 
1007255  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 2     2(1-2-3) 
1007256  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 3     2(1-2-3) 
1007355  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 4     2(1-2-3) 
1007356  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 5     2(1-2-3) 
1007453  ปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 6     2(1-2-3) 

กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้
1007155  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 1      2(1-2-3) 
1007257  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 2      2(1-2-3) 
1007258  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 3      2(1-2-3) 
1007357  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 4      2(1-2-3) 
1007358  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 5      2(1-2-3) 
1007454  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 6      2(1-2-3) 

กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก 
1007156  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  1     2(1-2-3) 
1007259  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  2     2(1-2-3) 
1007260  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  3     2(1-2-3) 
1007359  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  4     2(1-2-3) 
1007360  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  5     2(1-2-3) 
1007455  ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  6     2(1-2-3) 

กลุ่มปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 
1007157  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 1      2(1-2-3) 
1007261  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 2      2(1-2-3) 
1007262  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 3      2(1-2-3) 
1007361  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 4      2(1-2-3) 
1007362  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 5      2(1-2-3) 
1007456  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 6      2(1-2-3) 

 



กลุ่มปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก 
1007158  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  1      2(1-2-3) 
1007263  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  2      2(1-2-3) 
1007264  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  3      2(1-2-3) 
1007363  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  4      2(1-2-3) 
1007364  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  5      2(1-2-3) 
1007457  ปฏิบติัขบัร้องตะวนัตก  6      2(1-2-3) 
 3.) วชิาการสอนดนตรีศึกษา        6 หน่วยกิต 
1007471  การจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 1     3(2-2-5) 
1007472  การจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 2     3(2-2-5) 
2. วชิาเอกเลือก        ไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต 
1007380  องักะลุง        2(1-2-3) 
1007381  ดนตรีประกอบการแสดง      2(1-2-3) 
1007382  ดนตรีไทยในพิธีกรรม      2(1-2-3) 
1007383  ป่ีพาทยม์อญ       2(1-2-3) 
1007384  ดนตรีพื้นเมืองของไทย      2(1-2-3) 
1007385  ดนตรีบ าบดั       2(1-2-3) 
1007386  การปรับวงดนตรีไทย      2(1-2-3) 
1007387  การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย     2(1-2-3) 
1007388  สัมมนาดนตรีศึกษา      2(1-2-3) 
1007389  การวจิยัทางมานุษยดุริยางควิทยา     3(1-4-4) 
1007390  การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้      2(1-2-3) 
1007391  การสอดท านองดนตรีตะวนัตก     2(1-2-3) 
1007392  ขบัร้องประสานเสียง      2(1-2-3) 
1007393  การรวมวง       2(1-2-3) 
1007394  วงโยธวาทิต       2(1-2-3) 
1007395  การใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม    2(1-2-3) 
1007396  ทฤษฏีดนตรีแจส๊       2(1-2-3) 
1007397  คีตปฏิภาณแบบแจส๊      2(1-2-3) 
1007398  การบริหารจดัการธุรกิจดนตรี     2(1-2-3) 
1007399  การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีตะวนัตก    2(1-2-3) 
 



แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 

1007101 พ้ืนฐานดนตรีศึกษา 3 1007102 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 2 
วชิาเอกดนตรีไทย วชิาเอกดนตรีไทย 

 เลือก 1 รายวชิาตามความถนดัจาก 
กลุ่มวชิาปฏิบติัดนตรีไทยเบ้ืองตน้ 

1  เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มเคร่ืองดนตรี
ตามความถนัดจากกลุ่มวิชาปฏิบัติ
ดนตรีไทย 

2 

วชิาเอกดนตรีตะวนัตก วชิาเอกดนตรีตะวนัตก 
1007151 ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเบ้ืองตน้ 1  เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มเคร่ืองดนตรี

ตามความถนัดจากกลุ่มวิชาปฏิบัติ
ดนตรีตะวนัตก 

2 

รวม 22 รวม 22 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิาชีพครู 9  วชิาชีพครู 6 
1007201 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีไทย 2 1007204 พ้ืนฐานประวติัดนตรีไทย 2 
1007202 การขบัร้องเพลงไทยขั้นพ้ืนฐาน 2 1007205 พ้ืนฐานประวติัดนตรีตะวนัตก 2 
1007203 การร้องโนต้ 2  วชิาเลือกเสรี 3 

วชิาเอกดนตรีไทย วชิาเอกดนตรีไทย 
1007211 ปฏิบติัฆอ้งวงใหญ่ 2 1007213 ทฤษฎีดนตรีไทย 2 
1007212 การขบัร้องเพลงไทย 2 1007214 การบนัทึกและการอ่านโนต้ดนตรีไทย 2 

 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา
ปฏิบติัดนตรีไทย 

2  เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา
ปฏิบติัดนตรีไทย 

2 

วชิาเอกดนตรีตะวนัตก วชิาเอกดนตรีตะวนัตก 
1007241 ปฏิบติัคียบ์อร์ดขั้นพ้ืนฐาน 2 1007243 ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 2 2 
1007242 ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 1 2 1007244 การบนัทึกและการอ่านโนต้ดนตรี

ตะวนัตก 
2 

 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา
ปฏิบติัดนตรีตะวนัตก 

2  เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา
ปฏิบติัดนตรีตะวนัตก 

2 

รวม 21 รวม 21 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิาชีพครู 6  วชิาชีพครู 6 
 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเอกเลือก 4 
 วชิาเอกเลือก 2 1007301 การวจิยัทางดนตรีศึกษา 1 3 

1007302 ดนตรีเอเชียตะวนัออกและตะวนัออก
เฉียงใต ้

2 

วชิาเอกดนตรีไทย วชิาเอกดนตรีไทย 
1007311 ประวติัดนตรีไทย 2 1007315 ปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองโท 2 2 
1007312 หนา้ทบัและจงัหวะดนตรีไทย 2 1007316 การวเิคราะห์เพลงไทย 2 
1007313 เสภาและท านองเสนาะ 2  เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา

ปฏิบติัดนตรีไทย 
2 

1007314 ปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองโท 1 2 
 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา

ปฏิบติัดนตรีไทย 
2 

วชิาเอกดนตรีตะวนัตก วชิาเอกดนตรีตะวนัตก 
1007341 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2 1007345 ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเคร่ืองโท 2 2 
1007342 ทกัษะการร้องโนต้และการฟัง 2 1007346 การวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก 2 
1007343 ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 3 2  เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา

ปฏิบติัดนตรีตะวนัตก 
2 

1007344 ปฏิบติัดนตรีตะวนัตกเคร่ืองโท 1 2 
 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา

ปฏิบติัดนตรีตะวนัตก 
2 

รวม 21 รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 2 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2  2 

 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
1007401 การวจิยัทางดนตรีศึกษา 2 3 1007403 หลกัการจดัการแสดงดนตรี 3 
1007402 ภาษา เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ส าหรับครูดนตรี 
3 1007472 การจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 2 3 

1007471 การจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 1 3 
วชิาเอกดนตรีไทย วชิาเอกดนตรีไทย 

1007411 การแปรท านองเพลงไทย 2 1007412 การประพนัธ์เพลงไทย 2 
 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา

ปฏิบติัดนตรีไทย 
2 1007413 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหนา้พาทย ์ 2 

วชิาเอกดนตรีตะวนัตก วชิาเอกดนตรีตะวนัตก 
1007441 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี

ตะวนัตก 
2 1007442 การประพนัธ์เพลงเบ้ืองตน้ 2 

 เลือก 1 รายวิชาต่อเน่ืองจากกลุ่มวิชา
ปฏิบติัดนตรีตะวนัตก 

2 1007443 เทคโนโลยดีนตรี 2 

รวม 18 รวม 15 

 
 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1001501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา1 6 1001502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา2 6 

รวม 6 รวม 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 
1007101 พืน้ฐานดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
 Fundamental of Music Education 
              แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีศึกษา แนวคิดทางดนตรีศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
องคป์ระกอบของหลกัสูตรดนตรีศึกษา บทบาทของดนตรีศึกษาในสังคม  เน้ือหาหลกัและทกัษะเบ้ืองตน้ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมวชิาดนตรีในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Fundamental concepts of music education, elements of curriculum for music education and 
essential basic skills necessary for Management of music education and activities. 
 
1007121 ปฏิบัติเคร่ืองสายเบือ้งต้น  1(0-2-1) 
 Fundamental of Thai String Practicum  
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสายเบ้ืองตน้ดา้นท่านัง่บรรเลง  การไล่เสียง  บทเพลง
พื้นฐานประเภทเพลงสามชั้น 
                Fundamental practicum on Thai string instruments in sitting posture, scale practices routines, 
basic 3 rhythmic pulses and fundamental of Thai string practicum pedagogy. 

 
1007122 ปฏิบัติป่ีพาทย์เบือ้งต้น  1(0-2-1) 
 Fundamental of Pi-Pat Practicum  
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยในวงป่ีพาทยเ์บ้ืองตน้ดา้นท่านัง่บรรเลง  การไล่เสียง  บทเพลงประเภท
เพลงสามชั้น  และเพลงโหมโรงเชา้ 
  Fundamental practicum on Pi-Pat instruments in sitting posture, scale practices routines, basic 3 
rhythmic pulses, HOAM ROANG CHAO (the Morning Prelude) and fundamental of Thai Pi-Pat 
practicum pedagogy. 

 
1007123 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเบือ้งต้น  1(0-2-1) 
 Fundamental of Thai Singing Practicum 
               ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยเบ้ืองตน้ดา้นท่านัง่  การออกเสียง  การเอ้ือน  บทเพลงพื้นฐานประเภทเพลง
สามชั้น 

 

            Fundamental practicum on Thai singing in sitting posture, pronunciation, melisma, basic 3 
rhythmic pulses and fundamental of Thai singing practicum pedagogy. 



1007124 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 1 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007121  ปฏิบติัเคร่ืองสายเบ้ืองตน้  มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงระบ า  และเพลงสองชั้น   
              Pre-requisite: 1007121 Fundamental of Thai String Practicum 

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai Plucked instruments practicum pedagogy for theatrical and 2 
rhythmic pulses. 

 

1007125 ปฏิบัติเคร่ืองสี  1 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007121  ปฏิบติัเคร่ืองสายเบ้ืองตน้  มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงระบ า  และเพลงสองชั้น 
              Pre-requisite: 1007121 Fundamentals of Thai String Practicum 

Thai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai string practicum pedagogy for theatrical and 2 rhythmic pulses. 
 

1007126 ปฏิบัติขิม  1 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007121  ปฏิบติัเคร่ืองสายเบ้ืองตน้  มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงระบ า  และเพลงสองชั้น 

 

  Pre-requisite: 1007121 Fundamentals of Thai String Practicum 
Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with notation and 

Kim practicum pedagogy for theatrical and 2 rhythmic pulses. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1007127 ปฏิบัติเคร่ืองตี 1 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007122  ปฏิบติัป่ีพาทยเ์บ้ืองตน้ มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ในบทเพลงโหมโรงเยน็ และเพลงระบ า 

 

               Thai Melodic Percussion Practicum      
 Pre-requisite: 1007122 Fundamentals of Pi-Pat Practicum 
Thai melodic percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai melodic percussion instruments pedagogy for HOAM ROANG 
YEN (Nocturnal Prelude) and theatrical repertoires. 
 

1007128 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  1 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007122  ปฏิบติัป่ีพาทยเ์บ้ืองตน้ มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงโหมโรงเยน็ และเพลงระบ า 
               Thai Wind Instruments Practicum I      
 Pre-requisite: 1007122 Fundamentals of Pi-Pat Practicum 

Thai wind instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation for HOAM ROANG YEN (the Evening Prelude) and theatrical repertoires. 

 

1007129 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 1 2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007122  ปฏิบติัป่ีพาทยเ์บ้ืองตน้ มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงัเบ้ืองตน้ในดา้นท่านัง่บรรเลง การตีประคบมือและ
ประคบเสียง  ในหนา้ทบัพื้นฐานตลอดจนสามารถบรรเลงรวมวงได ้

 

               Thai Percussions Practicum I      
 Pre-requisite: 1007122 Fundamentals of Pi-Pat Practicum 

Thai percussion instruments practicum in sitting posture, control of hand movement and Thai 
percussion practicum pedagogy of the basic rhythmic patterns for ensemble performances. 
 



1007130 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  1 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum I 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007123  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยเบ้ืองตน้ มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้    ในบทเพลงประเภท
เพลงระบ า  และเพลงสองชั้น 

 

 Thai Singing Practicum I       
 Pre-requisite: 1007123 Fundamentals of Thai Singing Practicum 

Thai singing practicum, application of singing techniques along with musical notation and Thai 
singing practicum pedagogy for theatrical and 2 rhythmic pulses. 

 
1007201 พืน้ฐานทฤษฎดีนตรีไทย 2(2-0-4) 
 Fundamental of  Thai Music Theory 

องคป์ระกอบของดนตรีไทยในดา้นระบบเสียง  เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  จงัหวะหนา้ทบั  
ดนตรีประกอบการแสดง  และดนตรีพิธีกรรมในระดบัพื้นฐาน 
1007201 Fundamentals of Thai Music Theory                  2(2-0-4) 
 

Thai music elements covering tuning system, instruments, ensembles, compositions, rhythmic 
patterns, basic musical notation writing and reading; fundamentals of Thai music theory pedagogy. 

 
1007202 การขับร้องเพลงไทยข้ันพืน้ฐาน 2(1-2-3) 
 Fundamental of  Thai Singing 

ทกัษะในการใชเ้สียง  การเอ้ือน  ขบัร้องเพลงไทยดว้ยบทเพลงประเภทชั้นเดียว  และสอง
ชั้น  ตลอดจนศึกษามารยาทและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของผูข้บัร้องเพลงไทย 

 

 Fundamentals of Thai Singing      
Vocal skills, melismatic techniques, Thai singing for 1 rhythmic pulses and 2 rhythmic pulses, 

performing etiquette and fundamental of Thai singing pedagogy. 
 
 
 
 
 



1007204 พืน้ฐานประวตัิดนตรีไทย 2(2-0-4) 
 Fundamental of Thai Music History 

ประวติัดนตรีไทยสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ทวารวดี  สุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์  ในส่วนของบริบททางสังคม  เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  และบุคคลส าคญัในวงการ 
ดนตรีไทย  ตลอดจนวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละสมยั 

 

 Fundamentals of Thai Music History     
History of Thai music in the pre-historic period, Tavaravadi period, Sukhothai period, Ayudthaya 

Period, Thonburi period and Rattanakosin period, in the Social, Instrumental, Ensemble and repertoire-
related context of, Prominent Thai musicians and the essential periodically-related literatures for Basic 
Education Curriculum. 

 

1007211 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 2(1-2-3) 
 Khong Wong Yai  
               ปฏิบติัฆอ้งวงใหญ่ การจบัไม ้ท่าทางการบรรเลง โครงสร้างของท านองหลกัในเพลงเกร็ดสั้นๆ
เพลงพื้นฐานทัว่ไป เพลงบงัคบัทางและเพลงด าเนินท านอง เทคนิคการประคบมือ การแบ่งมือและบรรเลง 
รวมวงได ้
 

               Khong Wong Yai (Large Gong Ensemble)     
Khong Wong Yai practicum in terms of holding the mallet, physical movements, melodic 

structure of main melodic motife of PLENG KRET (miscellaneous repertoires), fixed-melody repertoires, 
unfixed(variable)-melody repertoires, sound controlling techniques, hand movement (like fingering in 
terms of piano), orchestration  and Khong Wong pedagogy. 

 

1007212 การขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3) 
 Thai Singing  
               ทกัษะในการใชเ้สียง  การเอ้ือน  ขบัร้องเพลงไทยดว้ยบทเพลงประเภทเพลงตบั เพลงเถา  เพลง
ระบ า รวมทั้งเทคนิคการขบัร้อง ศพัทส์ังคีตท่ีใชใ้นการขบัร้อง มารยาทและบุคลิกภาพของผูข้บัร้องเพลไทย 
 

               Singing  Thai Music        
Vocal techniques, melismatic techniques;Thai singing PLENG TAB (vocal suites), PLENG TAO 

(proportional suites), Dance repertoires, other singing techniques, vocal terminologies, etiquette and 
physical image for Thai singers and Thai singing pedagogy.  
 



1007213 ทฤษฎดีนตรีไทย 2(2-0-4) 
 Theory of Thai Music  

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา  1007201  พื้นฐานทฤษฎีดนตรีไทย มาก่อน              
               องคป์ระกอบของดนตรีไทยในดา้นระบบเสียง เคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง จงัหวะหนา้ทบั  
ดนตรีประกอบการแสดง  และดนตรีพิธีกรรม 
 

 Theory of Thai Music       
               Pre-requisite:1007201Fundamental of Thai Music Theory 

Elements of Thai music including scales, instruments, ensembles, compositions, NHATHAB 
(rhythmic patterns), theatrical repertoires, essential ceremonial repertoires for the Basic Education 
Curriculum. 

 

1007214 การบันทกึและการอ่านโน้ตดนตรีไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Notation and Sight Singing 
               ความเป็นมาของการบนัทึกโนต้ดนตรีไทย ลกัษณะของโนต้ดนตรีไทย ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บนัทึกโนต้  การบนัทึกโนต้ดนตรีไทย  การแปลงโนต้ดนตรีไทยเป็นโนต้ดนตรีสากล  และการอ่านโนต้
ดนตรีไทย   
                Writing and Reading Thai Musical Notation    

Development of Thai musical notation, characters of Thai musical notation, related theories of 
notation, Notating Thai music, conversion of Western musical notation into Thai musical notation, reading 
and writing Thai musical notation pedagogy.  

 

1007221 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 2 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007124  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 1 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงเถา  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
                Thai Plucked Instruments Practicum II    
 Pre-requisite: 1007124 Thai Plucked Instruments Practicum I 

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai plucked instruments practicum pedagogy for PLENG THAO with at 
least one public recital. 



1007222 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 3 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007221  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 2 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงตบัเร่ือง  และตบัเพลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

                Thai Plucked Instruments Practicum III     
Pre-requisite:1007221Thai Plucked Instruments Practicum II   

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai plucked instruments practicum pedagogy for PLENG TAB 
RUEANG (story-based suites)and TAB PLENG (melody-based suites) with at least one public recital. 

 

1007223 ปฏิบัติเคร่ืองสี  2 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007125  ปฏิบติัเคร่ืองสี 1 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงเถา  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
                Thai String Practicum II                      
Pre-requisite:1007125 Thai String Practicum I 

Thai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai string practicum pedagogy forPLENG THAO with at least one public 
recital. 

 

1007224 ปฏิบัติเคร่ืองสี  3 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007223  ปฏิบติัเคร่ืองสี 2 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงตบัเร่ือง  และตบัเพลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 
 
 



 Thai String Practicum III       
Pre-requisite:1007223 Thai String Practicum II 

Thai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with notation and Thai string practicum pedagogy forPLENG TAB RUEANG (story-based suites)and 
TAB PLENG (melody-based suites) with at least one public recital. 

 

1007225 ปฏิบัติขิม  2 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007126  ปฏิบติัขิม  1 มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงเถา  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Kim  Practicum II        
Pre-requisite:1007126Kim Practicum 

Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with notation and 
Kim practicum pedagogy forPLENG THAOwith at least one public recital. 
 

1007226 ปฏิบัติขิม  3 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007225  ปฏิบติัขิม 2 มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงตบัเร่ือง  และตบัเพลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Kim Practicum III        
Pre-requisite:1007225Kim Practicum II 

Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with notation and 
Kim practicum pedagogy for PLENG TAB RUEANG (story-based suites)and TAB PLENG (melody-
based suites) with at least one public recital. 

 

1007227 ปฏิบัติเคร่ืองตี 2 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007126  ปฏิบติัเคร่ืองตี 1 มาก่อน 
            ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการ
บนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงเถา  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย 1คร้ัง 



                Thai Melodic Percussion Practicum II     

Pre-requisite:1007127Thai Melodic Percussion Practicum I 
Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 

techniques along with musical notation and Thai melodic percussion instruments practicum and pedagogy 
for PLENG THAO with at least one public recital. 

 
1007228 ปฏิบัติเคร่ืองตี 3 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007225  ปฏิบติัเคร่ืองตี 2 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงตบัเพลงและตบัเร่ือง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรี 
ต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Melodic Percussion Practicum III     
Thai Melodic Percussion Practicum II 

Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 
techniques along with musical notation and Thai melodic percussion practicum pedagogy for PLENG 
TAB RUEANG (story-based suites)and TAB PLENG (melody-based suites) with at least one public 
recital. 

 
1007229 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  2 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007127  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  1 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงเถา   โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 
 Thai Wind Practicum II       
Pre-requisite:1007128Thai Wind Practicum I 

Thai wind instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with notation and Thai wind practicum pedagogy for PLENG THAO with at least one public recital. 

 



1007230 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  3 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007227  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  2 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงตบัเพลงและตบัเร่ือง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Wind Practicum III       
Pre-requisite:1007229Thai Wind Practicum II  

Thai wind instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with notation and Thai wind practicum pedagogy for PLENG TAB RUEANG (story-based suites) and 
TAB PLENG (melody-based suites) with at least one public recital. 

 
1007231 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 2 2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007128  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 1 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงั และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในหนา้ทบัเพลงโหมโรงเชา้  โหมโรงเยน็  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Percussions Practicum II      
Pre-requisite: 1007129 Thai Percussions Practicum I 

Thai percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with notation and Thai percussions practicum pedagogy for rhythmic patterns of HOAM ROANG 
CHAO (the Morning Prelude) and HOAM ROANG YEN (the Evening Prelude) with at least one public 
recital. 
 

1007232 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 3 2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007229  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 2 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงั และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในหนา้ทบัพิเศษ  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 
คร้ัง 



              Thai Percussions Practicum III     
 Pre-requisite: 1007231 Thai Percussions Practicum II 

Thai Percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with notation and Thai percussions practicum pedagogy for specific rhythmic pattern with at least 
one public recital. 

 

1007233 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  2 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007129  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  1 มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้    ในบทเพลงประเภท
เพลงเถา  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
                Thai Singing Practicum II                                                                      
Pre-requisite:1007130  Thai Singing Practicum I 

Thai singing practicum, application of singing techniques along with notation and Thai singing 
practicum pedagogy for PLENG THAO with at least one public recital. 

 

1007234 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  3 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum III 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007231  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  2 มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้    ในบทเพลงประเภท
เพลงตบัเร่ือง  และตบัเพลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Thai Singing Practicum III       
               Pre-requisite:1007233Thai Singing Practicum II  

Thai singing practicum, application of singing techniques along with notation and Thai singing 
practicum pedagogy for PLENG TAB RUEANG (story-based suites) and TAB PLENG (melody-based 
suites) with at least one public recital. 
 
1007301              การวจัิยทางดนตรีศึกษา 1                                                                              3(1-4-4) 

หลกัการท าวจิยัดา้นดนตรีศึกษา การวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษา
และการน าผลการวจิยัไปใชก้ระบวนการและเทคนิควธีิวจิยัทางดนตรีศึกษาการล าดบัเน้ือหาสาระ 
การเขียนบทน า วตัถุประสงคข์องการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตของการวจิยั กรอบแนวคิด 
ในการวจิยั เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิด าเนินการวิจยั  และการเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรม 

 



Research methodology in music education, implementing research result in curriculum 
development and pedagogy of music education, research process and techniques, organizing research 
contents, writing introduction, objectives, benefits, extent, conceptual framework, related literatures and 
researches, research process, references and bibliography of a research. 

 

1007302 ดนตรีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2(1-2-3) 
 Southeast Asia Music 
               เคร่ืองดนตรี  บทเพลง  ดนตรีในพิธีกรรมและดนตรีประกอบการแสดงของประเทศไทย  พม่า  
ลาว  กมัพชูา  เวยีดนาม  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน และอินโดนีเซีย 
               East Asia and Southeast Asia Music     

General overview of music in East Asia and Southeast Asia in terms of musical formats, musical 
instruments, ensembles, socio-cultural context which are essential for conducting a music class according 
to the Basic Education Curriculum. 

 

1007311 ประวตัิดนตรีไทย 2(2-0-4) 
 History of Thai Music  

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007204  พื้นฐานประวติัดนตรีไทย มาก่อน 
               ประวติัดนตรีไทยสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ทวารวดี  ลพบุรี  สุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์  ในส่วนของบริบททางสังคม  เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  และบุคคลส าคญัในวงการดนตรี
ไทย  รวมทั้งประวติัดนตรีนานาชาติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประวติัดนตรีไทย  ตลอดจนวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้งในแต่
ละสมยั 
               History of Thai Music                                                   
Pre-requisite:1007204 Fundamental of Thai Music History 

History of Thai music in the pre-historic period, Tavaravadi period, Sukhothai period, Ayudthaya 
Period, Thonburi period and Rattanakosin period, in the Social, Instrumental, Ensemble and composition-
related context, history of related international music, prominent Thai musicians and the essential 
periodically-related literatures which are essential for teaching a music class according to the Basic 
Education Curriculum. 

 

1007312 หน้าทบัและจังหวะดนตรีไทย 2(1-2-3) 
 Nha Thab and Rhythmic Mode 



               องคป์ระกอบของเคร่ืองประกอบจงัหวะดนตรีไทย ประเภทของจงัหวะและหนา้ทบัพื้นฐาน ปฏิบติั
เคร่ืองหนงั ปฏิบติัเคร่ืองประกอบจงัหวะในวงดนตรีไทยและบรรเลงรวมวงได้ 

 

                Nha Thab and Rhythmic Mode in Thai Music    
Combinations of Thai rhythmic instruments, modes of rhythm and basic Nha Thab, practicum of 

Thai membranophones and rhythmic instruments in ensemble and pedagogy of Nha Thab and rhythmic 
Modes. 
 

1007313 เสภาและท านองเสนาะ 2(1-2-3) 
 Sepa and  Rhythm of Trost 
               ประวติัและปฏิบติัการขบัเสภาประเภทต่างๆ  การอ่านท านองเสนาะประเภทกาพย ์ กลอน โคลง  
ฉนัท ์ ร่าย  และการพากย-์เจรจา 
 Sepa and Rhythm of Trost   

History and practice of various kinds of Sepa recitative, reading Thamnong Sa-noh from different 
types of proses and poems and Sepa and Thamnong Sa-nohrecitative pedagogy. 

 
1007314 ปฏิบัติดนตรีไทยเคร่ืองโท 1 2(1-2-3) 
 Minor Thai Instruments Practicum I 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือเอก  เลือกตามแต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีไทยตามความ
ถนดัหรือความสนใจ 
                Minor Thai Instruments Practicum I      

Chosen minor Thai instruments practicum according to preference in each classification and 
Minor Thai instruments practicum pedagogy. 

 
1007315 ปฏิบัติดนตรีไทยเคร่ืองโท 2 2(1-2-3) 
 Minor Thai Instruments Practicum II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007314  ปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองโท 1 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือเอกต่อเน่ืองจากท่ีไดศึ้กษาไปในรายวชิาปฏิบติัดนตรีไทย
เคร่ืองโท 1   เลือกตามแต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีไทย 
 
 
 



 Minor Thai Instruments Practicum II                                            
 Pre-requisite:1007314Minor Thai Instruments Practicum I  
Continuation on minor Thai instruments practicum in each classification and minor Thai instruments 
practicum pedagogy. 

 

1007316 การวเิคราะห์เพลงไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Analysis 
               ระบบเสียงของดนตรีไทย การวิเคราะห์องคป์ระกอบของบทเพลง เช่น ท่อนเพลง ประโยคเพลง 
วรรคเพลง บนัไดเสียง ลูกตก ทิศทางการเคล่ือนท่ีของท านองเพลง รูปแบบจงัหวะ คีตลกัษณ์ของบทเพลง  
การวเิคราะห์เพลงไทยเพื่อน าไปใชใ้นการประพนัธ์เพลงและสร้างงานดนตรี 

 

 Thai Music Analysis        
Analysis of elements of Thai music, i.e. sections, sentences, phrases, scales, ending, melodic 

shapes, rhythmic patterns, musical forms, Thai music analysis for Thai music composition and Thai music 
production and Thai music analysis pedagogy. 

 

1007321 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 4 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007222  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 3 มาก่อน 
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี

ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงโหมโรงเสภา และเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Plucked Instruments Practicum IV     
Pre-requisite:1007222Thai Plucked Instruments Practicum III 

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai plucked instruments practicum pedagogy for Sepa overtures and the 
compositions of King Prajadhipok with at least one public recital. 

 
 
 
 
 



1007322 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 5 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007321  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 4 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงทยอย   โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Thai Plucked Instruments Practicum V                                                                     
Pre-requisite:1007321Thai Plucked Instruments Practicum IV  

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai plucked instruments practicum pedagogy for PLENG TA-YOI with 
at least one public recital. 

 

1007323 ปฏิบัติเคร่ืองสี  4 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007224  ปฏิบติัเคร่ืองสี 3  มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงโหมโรงเสภา และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

               Thai String Practicum IV                                                     
Pre-requisite:1007224 Thai String Practicum III 

Thai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai string practicum pedagogy for Sepa overtures and the compositions of the 
King Prajadhipok with at least one public recital. 

 

1007324 ปฏิบัติเคร่ืองสี  5 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007323  ปฏิบติัเคร่ืองสี 4 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงทยอย   โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 
 
 



 Thai String Practicum V       
Pre-requisite:1007323Thai String Practicum IV 

hai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai string practicum pedagogy for PLENG TA-YOI with at least one public 
recital. 

 

1007325 ปฏิบัติขิม 4 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007226  ปฏิบติัขิม 3 มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงโหมโรงเสภา และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยนิสิตตอ้ง
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Kim Practicum IV        
Pre-requisite: 1007226 Kim Practicum III 

Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with notation and 
Kim practicum pedagogy for Sepa overtures and the compositions of King Prajadhipok with at least one 
public recital. 
 

1007326 ปฏิบัติขิม  5 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007325  ปฏิบติัขิม 4 มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงทยอย   โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
                Kim Practicum V        
Pre-requisite: 1007325 Kim Practicum IV 

Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with notation and 
Kim practicum pedagogy for PLENG TA-YOI with at least one public recital. 

 
 
 
 
 



1007327 ปฏิบัติเคร่ืองตี 4 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007226  ปฏิบติัเคร่ืองตี 3 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงโหมโรงเสภาและประเภทเพลงเร่ือง    โดยนิสิตตอ้งแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Melodic Percussion Instruments Practicum IV   
               Pre-requisite: 1007228Thai Melodic Percussion Instruments Practicum III 

Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 
techniques along with musical notation and Thai melodic percussion instruments practicum pedagogy for 
Sepa overture and PLENG RUENG (instrumental suites) with at least one public recital. 
 

1007328 ปฏิบัติเคร่ืองตี 5 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007325  ปฏิบติัเคร่ืองตี 4 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการ
บนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงทยอย    โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Melodic Percussion Instruments Practicum V                                                              
Pre-requisite: 1007327Thai Melodic Percussion Instruments Practicum IV 

Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 
techniques along with musical notation and Thai melodic percussion instruments pedagogy for PLENG 
TA-YOI with at least one public recital. 

 

1007329 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  4 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007228  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  3 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้   ในบทเพลงประเภทเพลงโหมโรงเสภาและประเภทเพลงเร่ือง โดยนิสิตตอ้งแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Wind Instruments Practicum IV     
Pre-requisite: 1007230 Thai Wind Instruments Practicum III 



Thai wind instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai wind instruments practicum pedagogy for Sepa overture and PLENG 
RUENG (instrumental suites) with at least one public recital. 

 

1007330 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  5 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007327  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  4 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงทยอย  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Thai Wind Instruments Practicum V                                                                               
Pre-requisite: 1007329Thai Wind Instruments Practicum IV 

Thai Wind instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai wind instruments practicum pedagogy for PLENG     TA-YOI with at least 
one public recital. 

 

1007331 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 4 2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007230  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 3 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงั และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในหนา้ทบัท่ีใชใ้นการประกอบการแสดง ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบทเพลงเพื่อ
เขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Percussions Practicum IV       
Pre-requisite: 1007232 Thai Percussions Practicum III 

Thai Percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with notation and Thai percussions practicum pedagogy for rhythmic patterns of theatrical 
performances, playing techniques for musical expression with at least one public recital. 

 
 
 
 
 



1007332 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 5 2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007329  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 4 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงั ประเภทกลองแขกในทกัษะขั้นสูง และการใชเ้ทคนิค
การบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้ โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Percussions Practicum V      
Pre-requisite: 1007331Thai Percussions Practicum IV 

Thai Percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with notation and Thai percussions practicum pedagogy of advanced KlongKhaek with at least one 
public recital. 
 

1007333 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  4 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum IV 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007232  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  3 มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้    ในบทเพลงประเภท
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  เพลงเกร็ด  และเพลงท่ีใชใ้นการแสดงโขน-
ละคร  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Singing Practicum IV       
Pre-requisite: 1007234Thai Singing Practicum III 

Thai singing practicum, application of singing techniques along with notation and Thai singing 
practicum pedagogy for the compositions of King Prajadhipok and PLENG KRET (miscellaneous 
repertoires) with at least one public recital. 
 
1007334 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  5 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum V 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007331  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  4 มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลง
ทยอย   โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 
 
 
 



 Thai Singing Practicum V       
Pre-requisite: 1007333Thai Singing Practicum IV 

Thai singing practicum, application of singing techniques along with notation and Thai singing 
practicum pedagogy for PLENG TA-YOI with at least one public recital. 

 

1007380 องักะลุง 2(1-2-3) 
 Angalung  
               ความเป็นมาขององักะลุง ปฏิบติัองักะลุง รูปแบบการจบั ท่าทางการบรรเลงและการน าเพลงมาใช้
ในการบรรเลงรวมวงองักะลุง 
 Angalung         

History of Angalung, various aspects of Angalung practicum, playing posture and movement, 
repertoire selection for Angalung band and Angalung pedagogy. 

 

1007381 ดนตรีประกอบการแสดง 2(1-2-3) 
 Thai Theatrical Music  
               ประเภทของวงดนตรีไทยท่ีใชป้ระกอบการแสดง ระเบียบแบบแผนวธีิการบรรเลง ปฏิบติับทเพลง
ส าหรับการแสดง เพลงระบ า เพลงท่ีใชก้ารแสดงโขน- ละคร 
 

 Thai Theatrical Music        
Musical ensembles for Thai theatrical music, playing customs and routines and Thai theatrical music 
pedagogy. 
 

1007382 ดนตรีไทยในพธีิกรรม 2(1-2-3) 
 Ritual Music 

ประเภทของวงดนตรีไทยท่ีใชใ้นพิธีกรรม บทเพลงท่ีใช ้ระเบียบแบบแผนวธีิการบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยในบทเพลงท่ีใชใ้นพิธีกรรม 

 

 Ritual Music         
Musical ensembles, repertoires of ritual music, playing customs in religions rituals and ritual 

music pedagogy. 
 
 
 
 



1007383 ป่ีพาทย์มอญ 2(1-2-3) 
 Pi-Pat Mon 
               ระเบียบวธีิการบรรเลงเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยม์อญ บทเพลงต่างๆ ท่ีใชใ้นพิธีกรรม ตลอดจน
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีป่ีพาทยม์อญ 

 

 Pi-Pat Mon         
Repertoires and playing customs of Pi-Pat Mon and Pi-Pat Mon pedagogy. 

 

1007384 ดนตรีพืน้เมืองของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Folk Music 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเบ้ืองตน้ในดา้นท่านัง่บรรเลง  การไล่เสียง  เพลงบรรเลง  เพลง
ประกอบการขบัร้อง  เพลงประกอบการแสดง  และเพลงสมยันิยม 

 

 Thai Folk Music        
Folk musical instruments practicum in sitting posture, scale exercises, instrumental repertoires, 

vocal repertoires, theatrical repertoires, popular repertoires and Thai folk music pedagogy. 
 

1007385 ดนตรีบ าบัด 2(1-2-3) 
 Music Therapy 
               แนวคิด วธีิการ กระบวนการใชด้นตรีในการบ าบดั แนวคิดทางหลกัวชิาการศึกษาพิเศษ 
เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัวชิาดนตรีบ าบดั  ศึกษาดูงานและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
 

 Music Therapy        
Concepts, pedagogy, application of music therapy, concepts of special education on which music 

therapy is based and suitable field work survey. 
 
1007386 การปรับวงดนตรีไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Conducting 
               รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใชก้ลวธีิพิเศษเฉพาะทางดนตรีไทยแต่ละประเภท เขา้ใจใน
แนวของการบรรเลงในวงดนตรีไทย วธีิการบรรเลงในรูปแบบวงชนิดต่างๆ ตลอดจนปฏิบติัการปรับวง
ดนตรีไทยท่ีสอดคลอ้งกบับทเพลงประเภทต่างๆ 

 

 Thai Music rehearsal       
Various forms of Thai music ensembles, different performing aspects of each ensembles, different 



ways of rehearsing, different types of music, Information needed for teaching fundamental Thai music 
courses. 

 
1007387 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair 
               การซ่อมและสร้างเคร่ืองดนตรีไทย การสร้างอุปกรณ์ท่ีใชใ้นวงดนตรีไทย การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตรีไทย และการเทียบเสียงดนตรีไทย 

 

 Thai Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair  
Repairing and making Thai music instruments, making equipments used in Thai music 

ensembles, Maintenance of Thai music instruments, tuning of instruments in an ensembles which are 
essential for conducting a music class according to the Basic Education Curriculum. 
 
1007388 สัมมนาดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 
 Music Education Seminar 
               การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ศึกษา วจิารณ์ วเิคราะห์บริบท ประเด็น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การจดัการเรียนการสอนดนตรี  การประมวลความคิดรวบยอดเพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและ 
การพฒันาการเรียนการสอนดนตรี  โดยนิสิตตอ้งวางแผน ศึกษา เสนอหวัขอ้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ปฏิบติัการสัมมนาทางดนตรีศึกษา  
 

 Music Education Seminar       
Seminar for exchanging, evaluating and analyzing the context, issues and problems regarding 

music pedagogy, class should play an active part in the evaluation of concepts for solving problems 
regarding music pedagogy through planning, studying, topic presentation, discussion and organizing 
music education seminar. 

 
1007389 การวจัิยทางมานุษดุริยางควิทยา 3(1-4-4) 
 Ethnomusicology Research 
               บุคคลส าคญั  หลกัการและระเบียบวธีิวจิยัทางดา้นมนุษยดุ์ริยางควทิยา  ทฤษฎีทางมานุษยวทิยาและ
สังคมวทิยา  กระบวนการและเทคนิควธีิวจิยัทางมานุษดุริยางควทิยา การท าวจิยัดา้นมานุษดุริยางควทิยา 

 
 
 
 
 



 Ethnomusicology Research      3(1-4-4) 
Principles and methodology of ethnomusicology research, theories of anthropology and 

sociology, processes and techniques of ethnomusicology research and conducting ethnomusicology 
research. 

 

1007401 การวจัิยทางดนตรีศึกษา 2 3(1-4-4) 
 Music Education Research II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007301 การวจิยัทางดนตรีศึกษา 1 มาก่อน              
               การด าเนินการวิจยัทางดนตรีศึกษา กระบวนการเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล  
การสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ การเขียนบทคดัยอ่ และการน าเสนอรายงานการวิจยั 

 

 Music Education Research II       
             Music Education Research I  

Music education research process, process of data collection, data analysis and conclusion, 
discussing research result, suggestion, writing abstract and presenting research work.   
1007402 ภาษา เทคโนโลย ีและนวตักรรมส าหรับครูดนตรี 3(2-2-5) 
 Language Tecnology and Innovation for Music Teacher 
               การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาองักฤษในบริบทของศพัทส์ังคีต และค าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นส าหรับครูดนตรี  ความหมาย การผลิต และการเลือกใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนวตักรรมในการจดัการ
เรียนรู้ทางดนตรี รวมทั้งกระบวนการผลิตผลงานและสร้างงานดนตรีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้  

 

 Language, Technology and Innovation for Music Teacher  
Listening, speaking, reading, and writing Thai music terminologies in Thai and in English as well 

as other related terms for music teachers; meaning, media production, utilization of media, technology, 
innovation for music learning and the process of music production for learning management. 

 

1007403 หลกัการจัดการแสดงดนตรี 3(2-2-5) 
 Music Management 
               สาระทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ การถ่ายทอดดนตรีเพื่อใหผู้ฟั้งเกิด
ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์  แนวคิดการออกแบบ รูปแบบ การจดัการ ฝ่ายการแสดงและฝ่ายบุคคล 
ฝึกซอ้มยอ่ยซอ้มใหญ่ ซอ้มเหมือนจริง ทั้งการบรรเลงเด่ียวและการบรรเลงร่วมกนัเป็นกลุ่ม เรียนรู้ขั้นตอน 
ความส าคญัต าแหน่งงาน หนา้ท่ี ความรับผดิชอบแต่ละฝ่าย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกระบวนการของหลกั 
การจดัการแสดงดนตรี   

 



 Music Management        
Aesthetics, performing music for audience’s aesthetical experience, overall design of presentation 

and personnel management ; sectional rehearsals, run-through, dress rehearsal  
for solo and group performances, understand Staff Structure, individual authority and responsibility and 
the overall process of producing a concert in an education institute. 

 

1007411 การแปรท านองเพลงไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Variation 
               หลกัในการแปรท านองของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดจากท านองฆอ้งวงใหญ่   ความกลมกลืนหรือ
ระบบประสานเสียงทั้งในระบบสากลและดนตรีไทยของการแปรท านองของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด 
ในการบรรเลงรวมวงแต่ละประเภท 

 

 Creating Thai Music Variation      
Principles of creating melodic variations from Kong Wong Yai melody for other instruments, 

blending of instrumental variety in various ensembles, manipulating Thai and Western scale which are 
essential for conducting music classes according to the Basic Education Curriculum. 
 

1007412 การประพนัธ์เพลงไทย 2(1-2-3) 
 Thai Music Composition 
               รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ ท านองหลกั การเคล่ือนท่ีของท านอง  
วธีิขยายและตดัทอนท านองเพลงหรือมีระบบประสานเสียงทั้งในระบบสากลและดนตรีไทย ปฏิบติัการ
ตกแต่งท านองจากโครงสร้างเพลง   และก าหนดโครงสร้างเพลงข้ึนใหม่ซ่ึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบท
เพลงท่ีประพนัธ์ 

 

 Thai Music Composition       
Structure forms of different categories of Thai music, main melody, melodic, augmentation and 

diminution of a melodies/understanding Thai and Western harmonic concepts. Creating and developing 
compositions for expressive purpose which are essential for conducting music class according to the Basic 
Education Curriculum. 

 
 
 
 



1007413 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ 2(1-2-3) 
 Melodic Repertoire for Thai Text and Drama 
               บทเพลงไทยประเภทเพลงร้องและเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบการแสดง  เพลงไทยหนา้ทบัปรบ
ไก่  เพลงไทยหนา้ทบัสองไม ้ รวมทั้งหลกัการบรรจุเพลงในการแสดงประเภทต่างๆ 

 

 Melodic Repertoire for Thai Text and Drama  
Lyrical repertoires and PLENG NA PAT for theatrical dramas, repertoires of NATAP PROP 

KAI, repertoires of NATAP SONG MAI and principles of selection of music of theatrical dramas which 
are essential for conducting music class according to the Basic Education Curriculum. 
 

1007421 ปฏิบัติเคร่ืองดีด 6 2(1-2-3) 
 Thai Plucked Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007322  ปฏิบติัเคร่ืองดีด 5 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลงประเภทเพลงหนา้พาทยแ์ละเพลงเด่ียว  ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบท
เพลงเพื่อเขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

               Thai Plucked Instruments Practicum VI                                                                  
 Pre-requisite: 1007322 Thai Plucked Instruments Practicum V 

Thai plucked instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai plucked instruments practicum pedagogy for PLENGNA PAT, 
PLENG DIEW (solo repertoire) and playing techniques for musical expression with at least one public 
recital. 

 

1007422 ปฏิบัติเคร่ืองสี  6 2(1-2-3) 
 Thai String Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007324  ปฏิบติัเคร่ืองสี 5 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ ในบทเพลงประเภทเพลงหนา้พาทยแ์ละเพลงเด่ียว  ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบท
เพลงเพื่อเขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง    โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 
คร้ัง 

 
 
 
 



 Thai String Practicum VI       
              Thai String Practicum V 

Thai string instruments practicum including application of instrumental playing techniques along 
with musical notation and Thai string practicum pedagogy for PLENGNA PAT, PLENG DIEW (solo 
repertoire) and playing techniques for musical expressiveness with at least one public recital. 
 

1007423 ปฏิบัติขิม  6 2(1-2-3) 
 Kim  Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007326  ปฏิบติัขิม 5 มาก่อน 
               ปฏิบติัขิม  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประกอบการบนัทึกโนต้  ในบทเพลง
ประเภทเพลงหนา้พาทยแ์ละเพลงเด่ียว   ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบทเพลงเพื่อเขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง   
โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Kim Practicum VI       Pre-requisite: 
1007326 Kim Practicum V 

Kim practicum including application of instrumental playing techniques along with musical 
notation and Kim practicum pedagogy for PLENG NA PAT, PLENG DIEW (solo repertoire) and playing 
techniques for musical expressiveness with at least one public recital. 

 

1007424 ปฏิบัติเคร่ืองตี 6 2(1-2-3) 
 Thai Melodic Percussion Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007326  ปฏิบติัเคร่ืองตี 5 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงเด่ียวและเพลงหนา้พาทย ์ ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบท
เพลงเพื่อเขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Melodic Percussion Practicum VI    Pre-requisite: 1007328 Thai 
Melodic Percussion Practicum V 

Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 
techniques along with musical notation and Thai melodic percussion practicum pedagogy for PLENG NA 
PAT, PLENG DIEW (solo repertoire) and playing techniques for musical expressiveness with at least one 
public recital. 

 



1007425 ปฏิบัติเคร่ืองเป่า  6 2(1-2-3) 
 Thai Wind Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007328  ปฏิบติัเคร่ืองเป่า  5 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า  และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้ในบทเพลงประเภทเพลงเด่ียวและเพลงหนา้พาทย ์ปฏิบติัเทคนิคการบรรเลงบท
เพลงเพื่อเขา้ถึงอารมณ์ในการบรรเลง  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 

 Thai Wind Practicum VI                                                                
Pre-requisite: 1007330Thai Wind Practicum V 

Thai melodic percussion practicum instruments including application of instrumental playing 
techniques along with musical notation and Thai wind practicum pedagogy for PLENG NA PAT, PLENG 
DIEW (solo repertoire) and playing techniques for musical expressiveness with at least one public recital. 

 

1007426 ปฏิบัติเคร่ืองหนัง 6  2(1-2-3) 
 Thai Percussions Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007330  ปฏิบติัเคร่ืองหนงั 5 มาก่อน 
               ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองหนงั และการใชเ้ทคนิคการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
ประกอบการบนัทึกโนต้  ในหนา้ทบัเพลงหนา้พาทย ์ โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Thai Percussions Practicum VI                                                                 
Pre-requisite: 1007332Thai Percussions Practicum V 

Thai Percussion instruments practicum including application of instrumental playing techniques 
along with musical notation and Thai percussions practicum pedagogy for NATAP for PLENGNA PAT 
with at least one public recital. 

 

1007427 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  6 2(1-2-3) 
 Thai Singing Practicum VI 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007332  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  5 มาก่อน 
               ปฏิบติัการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคการขบัร้องประกอบการบนัทึกโนต้    ในบทเพลงประเภท
เพลงหนา้พาทยแ์ละเพลงเด่ียว  โดยนิสิตตอ้งแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

 
 
 
 
 



 Thai Singing Practicum VI                                                       
Pre-requisite: 1007334Thai Singing Practicum V 

Thai singing practicum, application of singing techniques along with musical notation and Thai 
singing practicum pedagogy for PLENGNA PAT, PLENG DIEW (solo repertoire) and playing techniques 
for musical expressiveness with at least one public recital. 

 

1007471 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 1 3(2-2-5) 
 Learning Management of Music I 
               ธรรมชาติและลกัษณะของวชิาดนตรี ความส าคญั จุดมุ่งหมายและหลกัการจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา สาระดนตรี  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระดนตรี บทบาท หนา้ท่ี และ
คุณสมบติัท่ีดีของครูดนตรี  วิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อเขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาดนตรี การเตรียมการสอน การสร้างส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
รายวชิาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การสอนซ่อมเสริมและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน ทกัษะการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี โดยบูรณาการความรู้ทางดา้นจิตวทิยาส าหรับครู การพฒันา
หลกัสูตร การจดั 
การเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ การจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 Learning Management of Music I      
Academic Nature of music values, objectives and principles of music learning management, 

creating an institutional curriculum in music content according to the National Core Curriculum, roles, 
responsibility desirable characters of a music teacher, curriculum analysis for evaluating expected learning 
outcomes and learning objectives, conducting music learning activities, course and class plans, creating 
corresponding learning media, approaching the expected learning outcomes through creative learning 
process, remedial teaching,  arranging constructive activities, integration of “Psychology for Teacher” in 
music learning management skills, curriculum development, learning management and media, classroom 
environment management for learning promotion, measurement and evaluation of learning outcomes. 

 
 
 
 
 
 



1007472 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 2 3(2-2-5) 
 Learning Management of Music II 

ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1007472  การจดัการเรียนรู้ทางดนตรี 1 มาก่อน 
               ปฏิบติัการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี โดยบูรณาการความรู้ทางดา้นจิตวทิยาส าหรับครู  
การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ การจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และการวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้มาใชใ้น 
การจดัการเรียนรู้ 

 

 Learning Management of Music II                                                                                             
Pre-requisite: 1007471 Learning Management of Music I 

Practical section of learning management of music by integrating “Psychology for Teacher”, 
curriculum development, learning media management, classroom environment management for learning 
encouragement, measurement and evaluation of learning outcomes, conducting a research for 
development of curriculum and learning management. 

 
 


