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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 

หลักการของหลักสตูร 

 ๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อจาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 ๒. เป็นหลักสูตรวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน
ด้วยการปฏิบัติจริงตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  

 ๓. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัย สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเรียนรู้ พัฒนา อนุรักษ์ 
สืบสาน สร้างสรรคศ์าสตร์แห่งศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ของชาติสืบไป  

  



๓ 
 

 

จุดหมายของหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ สืบสานและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ  เน้นให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

๑. เพื ่อให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาองคค์วามรู้ในงานอาชีพ เพ่ือนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์ และ 
การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

๓. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักองค์กร สามารถ
ทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  

๔. เพื ่อให้เป็นผู ้มีพฤติกรรมทางสังคมที ่ด ีงาม ทั ้งในการทำงาน การอยู ่ร ่วมกันด้วยความรักและ 
ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เข้าใจและเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

๕. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย         
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

๖. เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรักชาติสำนึกในความเป็นไทย 
เสียสละเพื่อส่วนรวม ดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๑. การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสำคัญและบริบทต่าง ๆ 
ที่สัมพันธ์กัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คำแนะนำแก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทำงานหรือ มีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน  
 การจัดการศึกษาในระบบปกติ ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ     
๑๘ สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต ตามท่ีกำหนด และวิทยาลัยอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีก
ตามท่ีเห็นสมควร 
 ๒.๒ การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้วิทยาลัยเปิดทำการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละไม่เกิน ๗ 
ชั่วโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ ๖๐ นาที 

๓. การคิดหน่วยกิต 
 ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๓.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ ๑๘ ชั่วโมงต่อภาคเรียน  
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 ๓.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖ ชั่วโมงต่อ 
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 ๓.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๕๔ ชั่วโมงต่อภาคเรียน  
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 ๓.๔ การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ที่ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า ๕๔ ชั่วโมง รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 



๕ 
 

 

 ๓.๕ การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการ
วัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

๔. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๓ 

หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 ๔.๑ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า ๒๓  หน่วยกิต  
  ๔.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย    ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
  ๔.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    ไม่น้อยกว่า  ๖  หนว่ยกิต 
  ๔.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
  ๔.๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
  ๔.๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
  ๔.๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 
 ๔.๒ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า ๘๔  หน่วยกิต 
  ๔.๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า ๒๒  หน่วยกิต 
  ๔.๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
  ๔.๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า ๑๘  หน่วยกิต 
  ๔.๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ       ๔  หน่วยกิต 
  ๔.๒.๕ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ       ๔  หน่วยกิต 
 ๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า ๑๐  หน่วยกิต 
 ๔.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง     
หมายเหตุ 

๑) จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

๒)  การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชา
บังคับท่ีสะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา 



๖ 
 

 

ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด และผู้เรียน
ต้องเรียนทุกรายวิชา 

๓) ว ิทยาล ัย สามารถจัดรายว ิชาตามที ่กำหนดไว ้ในหล ักส ูตร และหรือพัฒนา เพิ ่มเต ิมตาม 
ความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางานกำหนด 

๕. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชน 
หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิทยาลัยแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับงานในอาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และบรรยากาศ  
การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการจัดการและพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
ตลอดจนเกิดความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีในการทำงานและประกอบอาชีพ โดยการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๕.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้ม ีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่ ๕ และหรือภาคเรียนที่ ๖ หรือนับ
เวลาจากการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ของวิทยาลัย และลงนามโดยผู้มีอำนาจรับรอง โดยใช้เวลา
รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ ๔ หน่วยกิต  

กรณีวิทยาลัยต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำรายที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที ่จ ัดฝึก
ประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน 
 ๕.๒ การตัดสินผลการเรียนการให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๖. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้  ทักษะประสบการณ์จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ เพ่ือนำเสนอโครงงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเองความความถนัด
และความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนนิงาน            
การประเมินผลการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ 
โดยการจัดทำโครงงานดังกล่าวต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๖.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ในภาคเรียนที่ ๕ และหรือภาคเรียนที่ ๖ รวม จำนวน ๔ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ชั่วโมง ทั้งนี้วิทยาลัย
ต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีกำหนดทีเ่รียนรายวิชาโครงงาน ๔ หน่วยกิต 
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 หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงการ ๒ หน่วยกิต คือ โครงงาน ๑ และโครงงาน ๒ ให้วิทยาลัยจัดให้มีชั่วโมง
เรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
 ๖.๒ การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ๗.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น ้อยกว่า ๒ ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาค เรียน 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย  
การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสำนึก จิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำประโยชน์ต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน 
 ๗.๒ การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 
๒๕๖๒ 

๘. การจัดแผนการเรียน 
 เป็นการกำหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะดำเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัด
อัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ประมาณ ๒๐: ๘๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 ๘.๑ จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคำนึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามลำดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ จัดการเรียนรู้
ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน  
 ๘.๒ จัดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพในกลุ่ม
สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบตามที่กำหนดใน
โครงสร้างหลักสูตร  
 ๘.๓ จัดให้ผ ู ้ เร ียนได้เล ือกเร ียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี  ตามความถนัด ความสนใจ  
เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  
 ๘.๔ จัดรายวิชาทวิภาคี และรายวิชาที่นำไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณากำหนดรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในภาคเรียนนั้น ๆ 
 ๘.๕ จัดรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ ๕ หรือ ๖ ครั้งเดียว จำนวน ๔ หน่วยกิต (เฉลี่ย ๒๐ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น ๒ ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ ๕ จำนวน ๒ หน่วยกิต และภาคเรียน
ที ่๖ จำนวน ๒ หน่วยกิต (เฉลี่ย ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ  



๘ 
 

 

 ๘.๖ จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ ๕ หรือ ๖ ครั้งเดียว จำนวน ๔ หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียน
เรียนเป็น ๒ ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ ๕ และภาคเรียนที่ ๖ รวม ๔ หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ  
 ๘.๗ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ๘.๘ จัดจำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา  
และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ทั้งนี้  
เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 หากวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหน่วยกิตและเวลาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาค
เรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

๙. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว ่าด้วยการจัดการศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  
นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

๑๐. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๖๒ 

๑๑.  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๑๑.๑ ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๑๑.๒ ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

 

 

 

๑๒. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 ๑๒.๑ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชา เพ่ือเลือก
เรียนนอกเหนือจากรายวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  



๙ 
 

 

 ๑๒.๒ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ วิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกได้ ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ทั้งนี ้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย  
 ๑๒.๓หมวดวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ชุมชน ท้องถิ ่น หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และหรือ 
เพ่ือการศึกษาต่อ  
 ทั้งนี ้การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

๑๓. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
 ๑๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๑๓.๒ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๑๓.๓ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๑๓.๔ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม วิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ 

๑๔. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว้ให้ชัดเจน 
อย่างน้อยประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ 
 ๑๔.๑ หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
 ๑๔.๒ ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน  
 ๑๔.๓ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 ๑๔.๔ ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดให้มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
มายังต้นสังกัด เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 
ห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
 
  



๑๐ 
 

 

การกำหนดรหัสวิชา 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๖ ๗ ๘ ๙  ชื่อวิชา    ท-ป-น 

 

   
 

                         
 

 

  

  

 

         ลำดับทีว่ิชา  ๐๑-๙๙  
             

 

       
        สาขาวชิา/วิชาเรียนร่วม    กลุ่มวชิา  
        หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๑๑   กลุ่มวชิาภาษาไทย  
๒ x x ๐ ๐   ๑๒   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  

 

 
 

 
 

  ๑๓   กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร ์  
       ๑๔   กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์  
       ๑๕   กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  
       ๑๖   กลุ่มวชิาสขุศึกษาและพลศึกษา  
       ๑๗   กลุ่มวชิาบูรณาการ  
       ๒๐   กลุ่มกิจกรรม  
        ๔x   กลุ่มวชิาเลือกเสร ี  
        

      
            

๒ ๐ ๐ ๐ ๑    หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ 
  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

  ๑๐   กลุ่มวชิาเรยีนร่วมหลักสตูร (การประกอบอาชีพ)  
 

 
  

    ๒๐   กลุ่มวชิาเรยีนร่วมหลักสตูร (คอมพิวเตอร์)  
        

      
            

๒ x x ๐ ๐    หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ 
  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

  ๑๐   กลุ่มวชิาเรยีนร่วมประเภทวิชา  
  

  
 

      
        

      
            

๒ x x x x    หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

 

  ๑๐   กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
  

  
 

  ๒๐   กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  
       ๒๑-๒๙ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก      
       ๓๐   กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  
       ๓๕   กลุ่มวชิาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
        ๔x   กลุ่มวชิาเลือกเสร ี  
      

       
           

          (-) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง   (*)  รายวชิาพัฒนาโดยวิทยาลัย  
                        
      สาขาวชิา  

      ๐๑ นาฏศิลป์ไทย โขน ๐๖ ดนตรีสากล  
      ๐๒ นาฏศิลป์ไทย ละคร ๐๗ คีตศิลป์สากล  
      ๐๓ ปี่พาทย ์ ๐๘ นาฏศิลป์สากล  
      ๐๔ เครื่องสายไทย ๐๙ การแสดงพื้นบ้าน  

      ๐๕ คีตศิลป์ไทย ๑๐ ดนตรีพื้นบ้าน  
      ๐ วิชาเรียนร่วม    

      ประเภทวิชา    

      ๐๓ ศิลปกรรม      



๑๑ 
 

 

                                         
       หลักสูตร  
       ๒ หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.  

 

 
 
 

โครงสร้าง 

หลักสตูรนาฏดุริยางคศิลป ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
 

สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย โขน  

สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย ละคร 

สาขาวิชาปี่พาทย์ 

สาขาวิชาเครื่องสายไทย 

สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 

สาขาวิชาดุริยางค์สากล 

สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 

สาขาวิชานาฏศิลปส์ากล 



๑๒ 
 

 

สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 

สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 

 

  



๑๓ 
 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

  สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย โขน 

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย โขน ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ไทย โขน 

๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย โขน 

๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทัง้การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๑๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย โขน ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต  

ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  

๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓  หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 
๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 



๑๕ 
 

 

 
 
 

 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่ รู้และเข้าใจหลักการ วิวัฒนาการ ประเภทรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์โขน 

การละเล่นในพระราชพิธี การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงเบ็ดเตล็ดและสามารถบูรณาการ
จัดการแสดงนาฏศิลป์โขน 
 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  

๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้หลักการวิธีการในการเรียนและการแสดงโขนได้อย่าง
เหมาะสม 
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติกระบวนท่ารำในการเรียนและการแสดงโขนตรงตามแบบแผนที่กำหนด 
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเรียนและการแสดงโขนได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและการแสดงโขนเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน กำหนดรูปแบบให้สอคล้องกับหลักวิธีการแสดงโขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
๓.๓.๒ จัดการแสดงนาฏศิลป์โขนอย่างถูกต้องตามรูปแบบและหลักวิธีการนาฏศิลป์ไทย 
๓.๓.๓ ออกแบบ และสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์โขนโดยนำแบบแผนทฤษฎีและกระบวน
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม 
๓.๓.๔ การผลิต ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์โขน 
๓.๓.๕ การบันทึกองค์ความรู้และกระบวนท่ารำนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ 
๓.๓.๖ การบูรณาการนาฏศิลป์โขนกับนาฏกรรมต่างๆเพ่ือสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย 

 ๓.๓.๗ ชื่นชมนาฏศิลป์โขน วิเคราะห์  วิจารณ์  วิพากษ์อย่างมีหลักการ สร้างสรรค์และเหมาะสม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 โครงสร้าง 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย โขน 
 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 



๑๗ 
 

 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๑๘ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๑๙ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                             ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย  ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒         พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ      ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ละคร    ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย โขน     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๓  ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย   ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๔  การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๕  การสื่อสารในนาฏกรรมไทย    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๖  หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย   ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๒๐ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๑  รำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๓  หลักและกระบวนการรบในการแสดงโขน   ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๔  หลักการตีบทและรำใช้บท ในการแสดงโขน   ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๕  รำและระบำในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๖  การแสดงโขน      ๐-๑๒-๖  
 
 

 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๑  ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำพ้ืนฐานโขน  ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน    ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๑-๒๑๐๓  รำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๑-๒๑๐๔  รำตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน   ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๑-๒๑๐๕  กระบวนรบในการแสดงโขน    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๑-๒๑๐๖  การแสดงโขน      ๑-๔-๓ 

 

สำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา 

 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๗  พากย-์เจรจาโขน ๑     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๘  พากย-์เจรจาโขน ๒     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๙  พากย-์เจรจาโขน ๓     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๐  พากย-์เจรจาโขน ๔     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๑  พากย-์เจรจาโขน ๕     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๒  พากย-์เจรจาโขน ๖     ๑-๔-๓ 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต)  
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา      ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 



๒๑ 
 

 

  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให ้ เล ือกเร ียนตามความถน ัดและความสนใจจากรายว ิชาในหล ักส ูตร นาฏด ุร ิยางคศ ิลป์   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

 
 
 
 
 
       

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ละคร ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 



๒๓ 
 

 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร 

๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร 

๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๒๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื ่อสัตย์สุจริต   

ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  

๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓  หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒  แก้ไขปัญหาในงานอาช ีพโดยใช ้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๒๕ 
 

 

๒.๓.๔   พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 
 

 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่ เข้าใจประเภทและรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นบ้าน และ
การบูรณาการจัดการแสดง 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ วัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด 
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง 
๓.๓.๓ การสร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี 
๓.๓.๔ การดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 
๓.๓.๕ การบันทึกท่ารำไว้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบทอด 
๓.๓.๖ การนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้างงานด้านนาฏศิลป์ไทย 

 ๓.๓.๗ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ อิสระและชื่นชม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร  

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อย
กว่า  ๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 



๒๗ 
 

 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๒๘ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๒๙ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ      ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ละคร    ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย โขน     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๓  ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย   ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๔  การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๕  การสื่อสารในนาฏกรรมไทย    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๖  หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย   ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๓๐ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑  นาฏศิลป์ไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒  นาฏศิลป์ไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๔  นาฏศิลป์ไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 
 
 

 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น     ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๒-๒๑๐๒  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๑   ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๑๐๓  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๒    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๒-๒๑๐๔  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๓   ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๑๐๕  ระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๑๐๖  รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด     ๑-๔-๓ 

   

สำหรับนักเรียนในสาขาวิชา 

๒๐๓๐๒-๒๒๐๑  ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์   ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๒๐๒  ทักษะการแสดงละครพูด     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๒๐๓  ทักษะการแสดงละครพันทาง    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๒๐๔  ทักษะการแสดงละครร้อง     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๒๐๕  ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๒-๒๒๐๖  ทักษะการแสดงละครเวที     ๑-๔-๓ 

 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑   ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒   ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 



๓๑ 
 

 

  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

 

 

 

 

 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 

 
 
 

 

 
 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  



๓๒ 
 

 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ปี่พาทย์  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที ่สัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพปี ่พาทย์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านปี่พาทย์ 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านปี่พาทย์ 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านปี่พาทย์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง

การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 
 

 

  



๓๓ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาปี่พาทย ์ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด ้านคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ ได ้แก ่ ความมีว ิน ัย ความร ับผ ิดชอบ ความร ักสามัคคี  
มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  

๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑  ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๓๔ 
 

 

๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  

๓.๑.๑ เข้าใจประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล 
๓.๑.๒ เข้าใจประเภทของดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทย 
๓.๑.๓ เข้าใจหลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล 
๓.๑.๔ รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท และจำแนกรูปแบบของวงดนตรี  
๓.๑.๕ เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี 
๓.๑.๖ เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ บรรเลงดนตรีไทย เพลงประเภทต่างๆ  
๓.๒.๒ บันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล 
๓.๒.๓ บรรเลงรวมวงดนตรีไทยประเภทต่างๆได้ตามแบบแผน 
๓.๒.๔ ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย 
๓.๒.๕ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม  

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงคุณภาพ  
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓.๓.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
๓.๓.๓ สร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี  
๓.๓.๔ นำความรู้มาบูรณาการเพ่ือสร้างงานด้านดนตรีไทย 

 
 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  



๓๕ 
 

 

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ปี่พาทย์  

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาปี่พาทย ์จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๑๗  
หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๓๖ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๓๗ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกติ) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 
 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ        ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พ้ืนฐานดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๐  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๑  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๒  การปรับวงดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 



๓๘ 
 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๑  ปี่พาทย์ ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๒  ปี่พาทย์ ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๓  ปี่พาทย์ ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๔  ปี่พาทย์ ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๕  ปี่พาทย์ ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๖  ปี่พาทย์ ๖      ๐-๑๒-๖ 
  
 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องสายไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ทำนองหลัก ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ทำนองหลัก ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ทำนองหลัก ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ทำนองหลัก ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ทำนองหลัก ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ทำนองหลัก ๖      ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนในสาขาวิชา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา  ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๒๐๑  ปี่ใน ๑       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๒  ปี่ใน ๒       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๓  ปี่ใน ๓       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๔  ปี่ใน ๔       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๕  ปี่ใน ๕       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๖  ปี่ใน ๖       ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๓๐๑  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๒  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๓  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๔  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔     ๑-๔-๓ 



๓๙ 
 

 

๒๐๓๐๕-๒๓๐๕  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๖  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖     ๑-๔-๓ 

 

๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา      ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 

  



๔๐ 
 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา เครื่องสายไทย  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องสายไทย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านเครื่องสายไทย 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านเครื่องสายไทย 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านเครื่องสายไทย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 
 

 

  



๔๑ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชา เครื่องสายไทย ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  

๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓  หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒  แก้ไขปัญหาในงานอาช ีพโดยใช ้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ 



๔๒ 
 

 

๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 
๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ เข้าใจและอธิบาย หลักการ รูปแบบ ประเภท ของดนตรีไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย
และอ่ืนๆ  
๓.๑.๒ ตัดสินใจวางแผนและแก้ปัญหา 
๓.๑.๓  ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย 
๓.๑.๔ บันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล 
๓.๑.๕ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๑.๖ จัดการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทยได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ 
๓.๒.๒ บรรเลงเครื่องสายไทยได้ตามแบบแผนและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒.๓ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
๓.๒.๔ จัดการโดยนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 
๓.๒.๕ คำนึงถึงสุขภาวะ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงคุณภาพ        การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านดนตรีไทยตามหลักการและกระบวนการ 
๓.๓.๓ เล ือกใช้และบำรุงร ักษาเครื ่องดนตรีไทย ในวงเครื ่องสายไทยตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน  
๓.๓.๕ วางแผนบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาในงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบางเรื่อง 
๓.๓.๖ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเครื่องสายไทย และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้ 
๓.๓.๗ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานได้ 



๔๓ 
 

 

๓.๓.๘ บริหารจัดการภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา เครื่องสายไทย  

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาเครื่องสายไทย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 



๔๔ 
 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๔๕ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๔๖ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 
 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ           ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พ้ืนฐานดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๐  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๑  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๒  การปรับวงดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 



๔๗ 
 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๑  เครื่องสายไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๒  เครื่องสายไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๓  เครื่องสายไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๔  เครื่องสายไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๕  เครื่องสายไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๖  เครื่องสายไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 
  

 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 

 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 
 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑  เครื่องสายไทย ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๒  เครื่องสายไทย ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓  เครื่องสายไทย ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔  เครื่องสายไทย ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕  เครื่องสายไทย ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖  เครื่องสายไทย ๖      ๑-๔-๓ 

 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา      ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  



๔๘ 
 

 

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 
 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา คีตศิลป์ไทย  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคีตศิลป์ไทย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านคีตศิลป์ไทย 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคีตศิลป์ไทย 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านคีตศิลป์ไทย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 



๔๙ 
 

 

๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๕๐ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑  ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 
๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  

๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน 
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๕๑ 
 

 

๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  

๓.๑.๑ หลักการและวิธีกาของคีตศิลป์ไทย 
๓.๑.๒ หลักการขับร้องเพลงไทยและรูปแบบของแพลงไทยและเพลงสากล 
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบไทยและสากล 
๓.๑.๔ หลักการทั่วไปของบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละประเภท 
๓.๑.๕ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑.๖ หลักการจัดการงานอาชีพ 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านทำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ ได้ 
ตามหลักการและวิธีการของคีตศิลป์ไทย 
๓.๒.๒ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล 
๓.๒.๓ ทักษะการขับร้องกับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 
๓.๒.๔ ทักษะการนำความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้างงานด้านดนตรีและคีตศิลป์ไทย 
๓.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องและ
บรรเลงดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม  

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงคุณภาพ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓.๓.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
๓.๓.๓ สร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี  
๓.๓.๔ วางแผนบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาในงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบางเรื่อง 
๓.๓.๕  การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพคีตศิลป์ไทย และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้ 
๓.๓.๖ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานได้ 
๓.๓.๗ บริหารจัดการภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 
 



๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา คีตศิลป์ไทย  

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า   
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 



๕๓ 
 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๕๔ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๕๕ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ           ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย       ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พ้ืนฐานดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๐  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๑  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๒  การปรับวงดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๕๖ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๑  คีตศิลป์ไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๒  คีตศิลป์ไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๓  คีตศิลป์ไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๔  คีตศิลป์ไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๕  คีตศิลป์ไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๖  คีตศิลป์ไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 
  
 
 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ขับร้องเพลงไทย ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ขับร้องเพลงไทย ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ขับร้องเพลงไทย ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ขับร้องเพลงไทย ๔     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ขับร้องเพลงไทย ๕     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ขับร้องเพลงไทย ๖     ๑-๔-๓ 

 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

    รหัสวิชา      ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒       ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 



๕๗ 
 

 

  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 
 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ดุริยางค์สากล 

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพดุริยางค์สากล ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานดุริยางค์สากล 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ดุริยางค์สากล เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานการแสดงด้านดุริยางค์สากล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

๕. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 



๕๘ 
 

 

๖. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๕๙ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาดุริยางคส์ากล ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓  หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน 
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒  แก้ไขปัญหาในงานอาช ีพโดยใช ้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ 



๖๐ 
 

 

๒.๓.๓  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ หลักการทั่วไปของงานอาชีพและการวิเคราะห์ 
๓.๑.๒ หลักการตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหา 
๓.๑.๓ หลักการเลือกใช้เครื่องดนตรีสากล วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
๓.๑.๔ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑.๕ หลักการจัดงานอาชีพ 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะการประยุกต์การเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องดนตรีสากล และวัสดุขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด 
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในการฏิบัติงาน 
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๒.๕ ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านดุริยางค์ศิลป์หลักการและกระบวนการ 
๓.๓.๓ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล วัสดุอุปกรณ์ ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ  
๓.๓.๕ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ปัญหาในงานอาชีพด้านดุริยางค์ศิลป์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
บางเรื่อง 
๓.๓.๖ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านดุริยางค์ศิลป์ 



๖๑ 
 

 

๓.๓.๗ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 
๓.๓.๘ สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดุริยางค์ศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้าง 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ดุริยางค์สากล 

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาดุริยางค์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 



๖๒ 
 

 

๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๖๓ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๖๔ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ           ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๑๓  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๑      ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๔  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๒     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๕  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๓     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๖  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๔     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๗  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๕     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๘  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๖     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๖๕ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑  ดุริยางค์สากล ๑      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒  ดุริยางค์สากล ๒      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๓  ดุริยางค์สากล ๓      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔  ดุริยางค์สากล ๔      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๕  ดุริยางค์สากล ๕      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖  ดุริยางค์สากล ๖      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๗  รวมวง ๑      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๘  รวมวง ๒      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๙  รวมวง ๓      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๐  รวมวง ๔      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๑  รวมวง ๕      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๒  รวมวง ๖      ๐-๒-๑ 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑  ดุริยางคส์ากล ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒  ดุริยางคส์ากล ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๓  ดุริยางคส์ากล ๓      ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๖-๒๑๐๔  ดุริยางคส์ากล ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๕  ดุริยางคส์ากล ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖  ดุริยางคส์ากล ๖      ๑-๔-๓ 

๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต)  
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

    รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา         ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 



๖๖ 
 

 

๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา คีตศิลป์สากล 

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคีตศิลป์สากล ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านคีตศิลป์สากล 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคีตศิลป์สากล 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านคีตศิลป์สากลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 



๖๗ 
 

 

๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๖๘ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๖๙ 
 

 

๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ หลักการทั่วไปของงานอาชีพและการวิเคราะห์ 
๓.๑.๒ หลักการตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหา 
๓.๑.๓ หลักการเลือกใช้เครื่องดนตรีสากล วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
๓.๑.๔ หลักการจัดการงานอาชีพ 
๓.๑.๕ หลักการด้านการขับร้องสากล 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ  
๓.๒.๒ ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี 
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์เครื่องหมายและสัญญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
๓.๒.๔ ทักษะการใช้เทคนิคการร้องเพลงในรูปแบบต่างๆ 
๓.๒.๕ ทักษะการเขียนเพลงในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียง  
บทเพลงในยุคต่างๆของดนตรีตะวันตก 
๓.๒.๖ ทักษะการใช้เทคนิคและการแสดงออกในการร้องเดี่ยวและร้องประสาน ตามวุฒิภาวะ
อย่างสร้างสรรค์ จัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆ   

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานคีตศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการ 
๓.๓.๓ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เส้นเสียงในงานอาชีพตามหลักการโดย
คำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
๓.๓.๔ ตัดสินใจวางแผนและแก้ปัญหาในงานอาชีพคีตศิลป์สากล 
๓.๓.๕ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบัติงานคีตศิลป์สากล 
๓.๓.๖ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  

 



๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา คีตศิลป์สากล 

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาคีตศิลป์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 



๗๑ 
 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๗๒ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๗๓ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๑๓  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๑      ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๔  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๒     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๕  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๓     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๖  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๔     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๗  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๕     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๘  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๖     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๗๔ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     ท-ป-น 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๑  คีตศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๒  คีตศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๓  คีตศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๔  คีตศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๕  คีตศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๖  คีตศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 
 
 

 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑  คีตศิลป์สากล ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๒  คีตศิลป์สากล ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๓  คีตศิลป์สากล ๓      ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๗-๒๑๐๔  คีตศิลป์สากล ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๕  คีตศิลป์สากล ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๖  คีตศิลป์สากล ๖      ๑-๔-๓ 
 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต)  
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา         ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  



๗๕ 
 

 

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา นาฏศิลป์สากล 

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์สากล ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์สากล 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์สากล 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านนาฏศิลป์สากล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 



๗๖ 
 

 

๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 
 

 

  



๗๗ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๗๘ 
 

 

๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ หลักการทั่วไปของงานอาชีพและการวิเคราะห์ 
๓.๑.๒ หลักการตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหา 
๓.๑.๓ หลักการเลือกใช้เครื่องมือด้านนาฏศิลป์สากล วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
๓.๑.๔ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑.๕ หลักการจัดงานอาชีพ 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะการประยุกต์การเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านนาฏศิลป์สากล และวัสดุขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด 
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในการฏิบัติงาน 
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๒.๕ ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ การวางแผน และดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านนาฏศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการ 
๓.๓.๓ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล วัสดุอุปกรณ์ ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ  
๓.๓.๕ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ปัญหาในงานอาชีพด้านนาฏศิลป์สากลที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมบางเรื่อง 
๓.๓.๖ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์สากล 
๓.๓.๗ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 
๓.๓.๘ สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์สากลตามหลักการและทฤษฎี  



๗๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้าง 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา นาฏศิลป์สากล 

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 



๘๐ 
 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๘๑ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๘๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ      ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๑๙  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑      ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๐  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๓  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๔  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๘๓ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๑  นาฏศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๒  นาฏศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๓  นาฏศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๔  นาฏศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๕  นาฏศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๖  นาฏศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 

  
 

 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนในสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑  ไมม์และการแต่งหน้า     ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๒  การบันทึกท่าเต้น (Notation)    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๓  การเต้นสมัยใหม่ ๑     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๔  การเต้นสมัยใหม่ ๒     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๘-๒๑๐๕  ระบำชุดตามแบบแผน (Repertoire)   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๖  การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง    ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา       ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๑  แจ๊ส ๑       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๒  แจ๊ส ๒       ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๓  การเต้นสมัยใหม่ ๑     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๔  การเต้นสมัยใหม่ ๒     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๕  การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๖  การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง    ๑-๔-๓ 
 
๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต)  
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 



๘๔ 
 

 

๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 
 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา         ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

 

 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 

  



๘๕ 
 

 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา การแสดงพ้ืนบ้าน  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านการแสดงพื้นบ้าน  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านการแสดงพื้นบ้าน 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการแสดงพ้ืนบ้าน 
๕. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านการแสดงพ้ืนบ้าน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 
 

 

  



๘๖ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาการแสดงพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑  ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 



๘๗ 
 

 

๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๓.๑.๒ เห็นคุณค่าของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
๓.๑.๓ เข้าใจประวัติความเป็นมาและประเภทของการแสดงพื้นบ้าน การอนุรักษ์ สืบทอด     
การบำรุงรักษาเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน  
๓.๑.๔ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี 

๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน การบรรเลงลายประเภทต่าง ๆ 
๓.๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
๓.๒.๓ บันทึกท่ารำพื้นบ้าน และการดูแลเครื่องกายพื้นบ้าน 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
  ๓.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงาน 
  คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง 
๓.๓.๓ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
๓.๓.๔ การดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน 
๓.๓.๕ การนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้างงานด้านการแสดงพื้นบ้านตามหลักแนวคิด 

ทฤษฎีของครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
๓.๓.๖ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่อการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

อย่างสร้างสรรค์ อิสระและชื่นชม 
 

  
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้าง 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 

สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 
 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาการแสดงพ้ืนบ้าน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 



๘๙ 
 

 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๙๐ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๙๑ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ      ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๒๕  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน   ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๖  ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๗  จารีตอีสาน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๘  วรรณกรรมอีสาน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๙  วิวัฒนาการหมอลำ     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๓๐  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๙๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๑     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๒     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๓     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๔     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๕     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๖     ๐-๑๒-๖ 

  
 
 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๑  การแสดงพ้ืนบ้าน ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒  การแสดงพ้ืนบ้าน ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๓  การแสดงพ้ืนบ้าน ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔  การแสดงพ้ืนบ้าน ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๕  การแสดงพ้ืนบ้าน ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖  การแสดงพ้ืนบ้าน ๖      ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๐๙-๒๒๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๑    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๒    ๑-๔-๓  
๒๐๓๐๙-๒๒๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๖  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๖    ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๐๙-๒๓๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๑    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๓๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๒    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๓๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๖  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๖    ๑-๔-๓ 



๙๓ 
 

 

 
 ๒๐๓๐๙-๒๔๐๑  พ้ืนฐานการแสดงลิเก     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๔๐๒  การแสดงเบิกโรงลิเก     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๔๐๓  การรำและการใช้อาวุธ     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๔  การขับร้องลิเก      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๕  บทการแสดงและการเล่าเรื่อง    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๖  การแสดงลิเก      ๑-๔-๓ 

 
 ๒๐๓๐๙-๒๕๐๑  หนังตะลุง ๑      ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๕๐๒  หนังตะลุง ๒      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๕๐๓  หนังตะลุง ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๔  หนังตะลุง ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๕  หนังตะลุง ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๖  หนังตะลุง ๖      ๑-๔-๓ 
 
  

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 



๙๔ 
 

 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้าน  

 
จุดประสงคส์าขาวิชา 

 
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 



๙๕ 
 

 

๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที ่ส ัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรีพื ้นบ้าน  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านดนตรีพ้ืนบ้าน 
๔. เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีพื้นบ้าน 
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านดนตรีพื้นบ้าน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 
 

 

  



๙๖ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขาวิชาดนตรีพืน้บ้าน ประกอบด้วย 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                มี
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเองต่อต้าน
ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑  ด้านความรู้ ได้แก่  
๒.๑.๑  หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๑.๒  หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ 
๒.๑.๓  หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
๒.๑.๔  หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๒.๒  ด้านทักษะ ได้แก่  
๒.๒.๑  ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
๒.๒.๓  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
และในงานอาชีพ 
๒.๓.๒  แก้ไขปัญหาในงานอาช ีพโดยใช ้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ 



๙๗ 
 

 

๒.๓.๓  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง 
๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
๓.๑.๑ เข้าใจประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล  
๓.๑.๒ เข้าใจประเภทของเพลงไทยและการขับร้องเพลงไทย 
๓.๑.๓ เข้าใจหลักและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทย ระบบไทยและระบบสากล 
๓.๑.๔ รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทและจำแนกรูปแบบของวงดนตรี 
๓.๑.๕ เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรม ต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  
๓.๒.๑ ทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน การบรรเลงลายประเภทต่าง ๆ 
๓.๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรีและดนตรีพื้นบ้านได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
๓.๒.๓ บันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล 
๓.๒.๔ การดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน 
๓.๒.๕ บรรเลงดนตรีเพลงในประเภทต่าง ๆ 
๓.๒.๖ บรรเลงรวมวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ได้ตามแบบแผน 

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
  ๓.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงาน 
  คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง 
๓.๓.๓ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
๓.๓.๔ การนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้างงานด้านดนตรีพื้นบ้านตามหลักแนวคิด ทฤษฎี

ของครูอาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถื่น และผู้เชี่ยวชาญ 
๓.๓.๕ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่อการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน อย่าง

สร้างสรรค์ อิสระและชื่นชม 
 

  



๙๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้าน  

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  
๑๑๗  หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า   ๒๓ หน่วยกิต 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย   ไม่น้อยกว่า  ๔   หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 



๙๙ 
 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๔  หน่วยกิต 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต 

  



๑๐๐ 
 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ๒๓ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต)  
 
 

๑.๒.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน ๐-๒-๑ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                                               ๑-๐-๑ 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) 



๑๐๑ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                              ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒           ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                            ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓           ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ๐-๒-๑ 

 

๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ      ๘๔   หน่วยกิต 
 

 ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย       ๒-๐-๒ 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พ้ืนฐานดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๗  จารีตอีสาน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๓๑  ทฤษฎีดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๓๒  การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก     ๑-๐-๑  
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย    ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต     ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล      ๑-๐-๑ 
 ๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์      ๑-๐-๑ 
 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 



๑๐๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๑  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๒  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๓     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๔  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๕  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖     ๐-๑๒-๖ 

  
 
 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

 ๒๐๓๑๐-๒๑๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๑    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๒    ๑-๔-๓  
๒๐๓๑๐-๒๑๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๖    ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๑๐-๒๒๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๑๐-๒๒๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖    ๑-๔-๓ 
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๑  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๑    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๒  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๒    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๓  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๔  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๕  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๕    ๑-๔-๓ 



๑๐๓ 
 

 

๒๐๓๑๐-๒๓๐๖  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๖    ๑-๔-๓ 
 

๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต) 
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 

 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 
 

 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ๑๐ หน่วยกิต 
  

ให้เล ือกเร ียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุร ิยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี) 

๔.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน 
 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

 

  



๑๐๕ 
 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย   

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์       

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา       

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    

 

 
 

  



๑๐๖ 
 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  

๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพ่ือการอาชีพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑-๐-๑ 

๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
 

๒.๑.๑ กลุ่มภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม           ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์           ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  ๐-๒-๑ 

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑  ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒    ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ   ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน  ๐-๒-๑ 

๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๒-๐-๒ 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓           สถิติเบื้องต้น                                       ๑-๐-๑ 

๕. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                                               ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒            ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์                                                ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓            ประวัติศาสตร์ไทย ๑-๐-๑ 



๑๐๗ 
 

 

๖. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒           พลศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย                  ๐-๒-๑ 

คำอธิบายรายวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

๒๐๓๐๐-๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารตรงตามจุดมุ่งหมาย  
 ๒. มีทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 
โอกาสและสถานการณ์  
 ๓. มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร  
 ๔. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามหลักการ  
 ๒. ใช้ภาษาไทยสื่อสารเหมาะสมและตรงตามจุดมุ่งหมาย  
 ๓. วิเคราะห์ ประเมินค่าสาร จากการฟังและการอ่านตามหลักการ  
 ๔. พูด และเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบายและบรรยายเหมาะสม  

คำอธิบายรายวิชา  

 การรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การอ่านข่าว บทความ    สารคดี 
โฆษณา บ ันเท ิ งคด ี  การกรอกแบบฟอร ์ม เข ียนประว ัต ิย ่อ การว ิ เคราะห ์ค ุณค ่า เช ิ งวรรณศ ิลป์  
จากวรรณกรรม เขียนสรุปความ การอธิบายและการบรรยาย  
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๒  ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ    ๑-๐-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย   
 ๒. เห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดีท่ีสัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์ 
 ๓. ตระหนักในคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย 
 ๒. ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์ 
 ๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมวรรณคดีอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความรู้พื ้นฐานด้านวรรณคดี  ประวัติวรรณคดี  วรรณคดีที่สัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์ วิเคราะห์  
วิจารณ์ และประเมินคุณค่าวรรณคดีในด้านภาษา ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ทาง 
วรรณคดีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 



๑๐๙ 
 

 

๒๐๓๐๐-๑๑๐๓  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์        ๐-๒-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  
 ๒. มีทักษะใช้ภาษาไทยสื่อสารในการพูดและการเขียน เชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ  
 ๓. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ  
 ๔. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในการใช้ภาษา 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร  
 ๒. ใช้ภาษาแสดงความเห็น แสดงเหตุผลและโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ  
 ๓. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมารยาทในการเขียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาทางภาษา 

คำอธิบายรายวิชา 

 การเรียบเรียงถ้อยคำ ประโยค สำนวน โวหาร ภาษากับเหตุผล การเขียนแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าว
ใจ การเขียนโครงงาน การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ วรรณกรรม (วรรณกรรมท้องถิ่น) ความรับผิดชอบและ
มารยาทในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๑๐๔  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ        ๑-๐-๑ 

 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  
 ๒. มีทักษะใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  
 ๓. นำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  
 ๔. เห็นคุณค่าและความงามของการใช้ภาษาไทย  

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  
 ๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ  
 ๓. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ  
 ๔. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ  

คำอธิบายรายวิชา  

 การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ ได้แก่ การฟังคำสั ่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูข่าวสาร  
งานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ
การใช้อุปกรณ์ หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงานสาธิตตามขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน               
หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน การพูดเสนอความเห็นในที่ประชุม 
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์
และบทร้อยกรอง 

 
  



๑๑๑ 
 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

๒๐๓๐๐-๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง       ๑-๒-๒ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถฟังบทสนทนา เรื่องราว หรือข่าวสั้นๆ จากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น 
 ๓. สามารถอ่านฉลากสินค้า สัญลักษณ์จราจร และข้อความสั้น ๆ  
 ๔. สามารถเขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 ๕. สามารถใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๖. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

คำอธิบายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การฟังบทสนทนา เร ื ่องราว และข่าวสั ้น  ๆ                 
การสนทนาโต้ตอบ การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่านฉลากสินค้า สัญลักษณ์จราจร และข้อความ
สั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนให้ข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง  ๆ การใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลายหรือฝึกฝนกับเพ่ือน 
 
 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 

 

 

 

๒๐๓๐๐-๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด       ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำสั่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถพูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 ๓. สามารถใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ๔. สามารถใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ๕. สามารถใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 ๖. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูด 

คำอธิบายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการฟัง ดู และพูดภาษาอังกฤษ ฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำสั่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อ
โสตทัศน์ พูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ เช่น การเดินทางท่องเที ่ยว  
การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่งที ่ต ั ้ง การซื ้อขาย และการสนทนาทางโทรศัพท์  การใช้สำนวนภาษา  
การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
หรือการฝึกฝนกับเพ่ือน  
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม     ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนในงานศิลปกรรม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ 
การสื่อสาร 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 ๒. สามารถอ่าน และเขียนบทความด้านศิลปกรรม 
 ๓. สามารถใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ตามที่
กำหนด 
 ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปกรรมนานาชาติ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การฟัง และการสนทนาโต้ตอบ ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม การอ่าน และการเขียนบทความด้านศิลปกรรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปกรรมนานาชาติ 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์    ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อความหมายในการแสดงที่สัมพันธ์กับร่างกาย 
การเคลื่อนไหว ชื่ออุปกรณ์ แสง เสียง ที่ใช้บนเวทีการแสดง การสนทนาโต้ตอบ โดยใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะสาขา
วิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการดำเนินรายการ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๓. ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการดำเนินรายการ การแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้คำศัพท์ และสำนวนเฉพาะสาขาวิชาชีพดนตรี และนาฏศิลป์ในการแสดง 
 ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์นานาชาติ  

คำอธิบายรายวิชา 

 การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการดำเนินรายการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การสนทนาโต้ตอบโดยใช้
คำศัพท์ และสำนวนเฉพาะสาขาวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์ในการแสดง การใช้เทคโนโลยีสืบค้นการแสดง
นาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ 



๑๑๕ 
 

 

 
 
  



๑๑๖ 
 

 

๒๐๓๐๐-๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน     ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนเขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเอง และการทำงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถฟังบทสนทนาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๓. สามารถอ่านและสรุปสาระสำคัญของประกาศรับสมัครงาน 
 ๔. สามารถเขียนประวัติส่วนตัวที่ใช้สมัครงาน (Resume) หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน   
 ๕. สามารถใช้คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับสมัครงาน 
 ๖. สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการสมัครงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสื่อโสตทัศน์  
การสนทนาโต้ตอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านและสรุปสาระสำคัญของประกาศรับสมัครงาน 
การเขียนประวัติส่วนตัวที่ใช้สมัครงาน (Resume) หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การใช้คำศัพท์ และสำนวน
ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับสมัครงาน และการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการสมัครงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

๒๐๓๐๐ – ๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑     ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 1.  ร ู ้และเข ้าใจเก ี ่ยวก ับท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์  หน ่วยและการว ัด แรงและ          
การเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 2.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
 3.  มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 4.  นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความร ู ้ เก ี ่ยวก ับทักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์ หน่วยและการว ัด แรงและ         
 การเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ 
 2.  มีทักษะการทดลองด้วยความปลอดภัย 
 3. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี 
 4. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คำอธิบายรายวิชา 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื ่อนที่   ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ  ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้างจิตวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐ - ๑๓๐๒  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒                ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 1.  รู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี สารและการเปลี ่ยนแปลง  
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน และนาโนเทคโนโลยี 
 2.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
 3.  มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 4.  นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.  แสดงความรู้โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง  ปฏิกิริยาเคมี 
ในชีวิตประจำวัน และนาโนเทคโนโลยี 
 2.  มีทักษะการทดลองด้วยความปลอดภัย 
 3. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี 
 4. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
คำอธิบายรายวิชา 

 โครงสร ้างอะตอมและตารางธาต ุ   พ ันธะเคม ี  สา รและการเปล ี ่ยนแปลง  ปฏ ิก ิร ิยาเคมี  
ในชีวิตประจำวัน และนาโนเทคโนโลยี  ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้างจิตวิทยาศาสตร์  
  



๑๑๙ 
 

 

๒๐๓๐๐ – ๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ                          ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้เกี ่ยวกับวัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในวิชาชีพนาฏศิลป์-ดนตรี แสงและการมองเห็น เสียงใน
ชีวิตประจำวัน พลังงานความร้อน และร่างกายของเรา 
 ๒. รู้และเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓. มีจิตวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 ๔. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในวิชาชีพนาฏศิลป์-ดนตรี แสงและการมองเห็น เสียงใน
ชีวิตประจำวัน พลังงานความร้อน และร่างกายของเรา 
 ๒. มีทักษะในการทดลองด้วยความปลอดภัย 
 ๓. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี 
 ๔. ประยุกต์ความรู้ไปใช้กับวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 

คำอธิบายรายวิชา 

 วัสดุและสารเคมีที ่ ใช ้ในว ิชาชีพนาฏศิลป์ -ดนตรี แสงและการมองเห็น เส ียงในชีว ิตประจำวั น  
พลังงานความร้อน และร่างกายของเรา ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวน 
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีการสร้างจิตวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐ – ๑๓๐๔ โครงงาน                  ๐-๒-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน  
 ๒. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงาน 
 ๓. ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำการเขียนรายงานและจัดแสดงผลงาน 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีสนเทศในการสืบค้น และนำเสนอข้อมูล  
 ๕. มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 ๖. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงงาน  
 ๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน 
 ๓.ทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำ การเขียนรายงาน 
และจัดแสดงผลงาน 
 ๔. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความรู้ทั่วไปของโครงงาน ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำ การเขียน
รายงาน และจัดแสดงผลงาน การสร้างจิตวิทยาศาสตร์  
 

 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

๒๐๓๐๐-๑๔๐๑  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง พ้ืนที่ ปริมาตร 
 ๒. มีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  
 ๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง พ้ืนที่และปริมาตร  
     ๒. มีทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  

คำอธิบายรายวิชา  

กระบวนการคิดคำนวณ และวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง จำนวนจรงิที่
อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร ปริมาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ 
และการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๒  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา       ๒-๐-๒ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ
การแปรผัน 
 ๒. มีทักษะกระบวนการคิดและปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว และการแปรผัน  
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ  
การแปรผัน 

สมรรถนะรายวิชา   

 ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
และการแปรผัน 
 ๒. นำความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
และการแปรผันเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์สาขาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. นำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เหมาะสม  

คำอธิบายรายวิชา  



๑๒๓ 
 

 

 กระบวนการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น แบบรูปและความสัมพันธ์ 
คำตอบของสมการ  การแก ้สมการ เช ิ ง เส ้ นต ั วแปร เด ี ยว  โจทย ์ป ัญหาเก ี ่ ยวก ับสมการ เช ิ ง เส้ น  
ตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนด 
การแปรผันการแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผัน และการนำ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๔๐๓  สถิติเบื้องต้น                          ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัด  
การกระจายของข้อมูล 

๒. เลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้ 
 ๓. เห็นคุณค่าต่อการเรียน สถิติเบื้องต้น  

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
 และการวัดการกระจายของข้อมูลในวิชาชีพ  
 ๒. นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติได้อย่างเหมาะสม 



๑๒๔ 
 

 

 ๓. ประยุกต์ความรู้ทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๔. นำหลักการทางสถิติ มาเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

คำอธิบายรายวิชา  

 การสำรวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนด การวัดการกระจายของข้อมูล วิเคราะห์ตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนด การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ใช้จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน  
การตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดคำนวณมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

๒๐๓๐๐-๑๕๐๑  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม       ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดำรงชีวิต 
 ๒. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ 



๑๒๕ 
 

 

 ๓. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ๔. ตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓. น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 

คำอธิบายรายวิชา  

 ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดี หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๒  ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์       ๑-๐-๑ 



๑๒๖ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา  

 ๑. รู้และเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
 ๒. นำเสนอข้ันตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
 ๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
 ๒. จำแนกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
 ๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

คำอธิบายรายวิชา  

 ความรู้พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๕๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย        ๑-๐-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับเวลา ยุคสมัย วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย การตั ้งถิ ่นฐาน           
ในดินแดนไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. ตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และบรรพชนไทย  
 ๓. มีจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติไทย วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการ          
การเชื่อมโยงของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. นำความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธำรงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  
 ๓. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

คำอธิบายรายวิชา  

 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยพัฒนาการของมนุษย์จาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน การตั้งถิ ่นฐานในดินแดนไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และบรรพชนไทย การอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๐๓๐๐-๑๖๐๑  ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ      ๑-๐-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น  
 ๒. มีทักษะใช้หลักการเก่ียวกับโภชนาการและการออกกำลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ  
 ๓. มีทักษะเลือกใช้บริการสุขภาพ และการปฐมพยาบาล  
 ๔. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น หลักการกระบวนการและการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ  
 ๒. ใช้หลักโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  
 ๓. ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ 
 ๔. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
 ๕. วางแผนป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  
 ๖. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักการและกระบวนการ  
 ๗. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

คำอธิบายรายวิชา  

 พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสำคัญ
ของโภชนาการ และการออกกำลังกายที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข 
การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองโดย
กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเอง 



๑๒๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๑๖๐๒  พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย     ๐-๒-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา  
 ๒. มีทักษะการเล่นกีฬา  
 ๓. นำความรู้และทักษะกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย  
 ๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการตัดสินใจ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา  
 ๒. แสดงทักษะกีฬาถูกต้องตามกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ๓. วิเคราะห์การวางแผนและรูปแบบการเล่นกีฬา  
 ๔. นำทักษะกีฬามาใช้ในการออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  

คำอธิบายรายวิชา  

 ปฏิบัติเกี ่ยวกับเทคนิคและทักษะกีฬา วิธีการวางแผนการเล่นทั้งเกมรุกและการตั้งรับรูปแบบต่าง ๆ  
กฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา การนำทักษะกีฬามาเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๑๓๐ 
 

 

 

 

  



๑๓๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 
 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 

สาขาวิชาปี่พาทย์ 

สาขาวิชาเครื่องสายไทย 

สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 

สาขาวิชาดุริยางค์สากล 

สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 

สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

สาขาวิชาการแสดงพ้ืนบ้าน 

สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 

 

 

 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (บางสาขาวิชาที่เรียนร่วมกัน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        ท-ป-น 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ละคร     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย โขน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๓  ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย    ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๔  การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๕  การสื่อสารในนาฏกรรมไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๖  หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย    ๒-๐-๒ 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย        ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พ้ืนฐานดนตรีไทย      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๐  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น  ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๑  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๒  การปรับวงดนตรีไทย      ๒-๐-๒ 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๓  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๑       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๔  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๒      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๕  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๓      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๖  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๔      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๗  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๕      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๑๘  ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๖      ๒-๐-๒ 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๙  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๐  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๓  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๔  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖      ๒-๐-๒ 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๕  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน    ๒-๐-๒ 



๑๓๓ 
 

 

 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๖  ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๗  จารีตอีสาน       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๘  วรรณกรรมอีสาน       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๒๙  วิวัฒนาการหมอลำ      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๓๐  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน     ๒-๐-๒ 

๒๐๐๐๑-๑๐๓๑  ทฤษฎีดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๐๐๑-๑๐๓๒  การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน     ๒-๐-๒ 

 

 



๑๓๔ 
 

 

สาขาวิชา วิชา รหัสวิชา 

นาฏศิลป์ไทย ละคร 

นาฏศิลป์ไทย โขน 

ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ละคร ๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย โขน  ๒๐๐๐๑-๑๐๐๒ 

ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๐๓ 

การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง ๒๐๐๐๑-๑๐๐๔ 

การสื่อสารในนาฏกรรมไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๐๕ 

หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๐๖ 

ปี่พาทย์ 
เครื่องสายไทย 

คีตศิลป์ไทย 

ทฤษฎีโน้ตไทย   ๒๐๐๐๑-๑๐๐๗ 

ทฤษฎีโน้ตสากล  ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘ 

พ้ืนฐานดนตรีไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙ 

หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น ๒๐๐๐๑-๑๐๑๐ 

ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๒๐๐๐๑-๑๐๑๑ 

การปรับวงดนตรีไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๑๒ 

ดุริยางค์สากล 

คีตศิลป์สากล 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๑  ๒๐๐๐๑-๑๐๑๓ 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๒ ๒๐๐๐๑-๑๐๑๔ 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๓ ๒๐๐๐๑-๑๐๑๕ 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๔ ๒๐๐๐๑-๑๐๑๖ 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๕ ๒๐๐๐๑-๑๐๑๗ 

ทฤษฎีดุริยางคส์ากล ๖ ๒๐๐๐๑-๑๐๑๘ 

นาฏศิลป์สากล ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑  ๒๐๐๐๑-๑๐๑๙ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๐ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๑ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๒ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๓ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๔ 

การแสดงพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๒๕ 

ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน   ๒๐๐๐๑-๑๐๒๖ 

จารีตอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๒๗ 

วรรณกรรมอีสาน  ๒๐๐๐๑-๑๐๒๘ 

วิวัฒนาการหมอลำ ๒๐๐๐๑-๑๐๒๙ 

การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๓๐ 

ดนตรีพื้นบ้าน ทฤษฎีโน้ตไทย   ๒๐๐๐๑-๑๐๐๗ 



๑๓๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (บางสาขาวิชาที่เรียนร่วมกัน) 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ละคร      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มาของละครตะวันออก ตะวันตก ตำรานาฏยศาสตร์ (ตำรา
การละครของอินเดีย) ที่มีอิทธิพลต่อการละครไทย องค์ประกอบ รูปแบบในการแสดง สาระความรู้ ขั้นตอนวิธีการ
แสดงของนาฏศิลป์ละครไทยประเภทต่าง ๆ วิวัฒนาการของยุคสมัยของการละครไทย รวมถึงการอนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
 ๒. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของนาฏศิลป์ละครอย่างเป็นระบบ 
สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ละคร 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ละคร 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เก่ียวกับของละครตะวันออกและตะวันตก   
นาฏยศาสตร์ รู้ประวัติความเป็นมา รูปแบบ องค์ประกอบในการแสดง สาระความรู้ และขั้นตอนวิธีการแสดงของ
นาฏศิลป์ละครไทยประเภทต่าง ๆ และจารีตประเพณีในการแสดง 
 ๒. สามารถแสดงออกถึงทักษะในองค์ความรู้ต่าง ๆ ของของนาฏศิลป์ละครอย่างเป็นระบบ สามารถ
แสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวกับนาฏศิลป์ละคร 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ละคร สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติ ที ่มาของละครตะวันออก ละครตะวันตก อิทธิพลของนาฏยศาสตร์ ประวัติความเป็นมา 
วิวัฒนาการของการละครไทย องค์ประกอบในการแสดง สาระความรู้ ขั ้นตอนวิธีการแสดงของนาฏศิลป์ไทย
ประเภทต่าง ๆ และจารีตในการแสดง 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีโน้ตสากล  ๒๐๐๐๑-๑๐๐๘ 

พ้ืนฐานดนตรีไทย ๒๐๐๐๑-๑๐๐๙ 

จารีตอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๒๗ 

ทฤษฎีดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๓๑ 

การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒๐๐๐๑-๑๐๓๒ 



๑๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย โขน       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา หลักการ องค์ประกอบ สาระความรู้ และขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ของโขน อาท ิกำเนิดโขน วิวัฒนาการของโขน ตำนานโขนหลวง เรื่องสำหรับเล่นโขน   หัวโขน 
ประเภทของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน 
โอกาสที่มีการแสดงโขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน 
 ๒. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของนาฏศิลป์โขนอย่างเป็นระบบ 
สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์โขน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับกำเนิดของโขน วิวัฒนาการของ
โขน ตำนานโขนหลวง เรื่องสำหรับเล่นโขน หัวโขน ประเภทของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน 
คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน โอกาสที่มีการแสดงโขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน   
 ๒. สามารถแสดงออกถึงทักษะในองค์ความรู้ต่าง ๆ ของนาฏศิลป์โขนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต 
การแสดง การจัดนิทรรศการเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์โขน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์โขน สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติและที่มาของโขน กำเนิดโขน วิวัฒนาการของโขน ตำนานโขนหลวง เรื่องสำหรับเล่นโขน หัวโขน 
ประเภทของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน 
โอกาสที่มีการแสดงโขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน 
 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๓  ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย     ๒-๐-๒ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์   
ที่ปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและพัฒนาการในแต่ละยุคสมัย สีและลักษณะ
ของหัวโขน จำแนกประเภท โครงสร้างรวมถึงองค์ประกอบของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  
 ๒. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์  
ที่ปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของการสร้างเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ เพื่ออนุรักษ์   สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา 
วิวัฒนาการ รูปแบบของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ที่ปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ชี้แจงแนวคิด พัฒนาการในแต่ละยุคสมัยของสี และลักษณะของหัวโขน ประเภทของหัวโขน รวมถึง
โครงสร้าง องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ของนาฏศิลป์ไทย 
 ๒. แสดงทักษะความรู้ต่าง ๆ ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการ
ประดิษฐ์ การจัดนิทรรศการเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
เครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ของนาฏศิลป์ไทยสามารถนำไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 



๑๓๘ 
 

 

 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ที่ปรากฏในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาแนวคิด ประดิษฐ์และพัฒนาการในแต่ละยุคสมัยของสี ลักษณะของ
หัวโขน จำแนกประเภทของหัวโขน โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๔  การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความหมาย สามารถอธิบาย วิเคราะห์ ความหมาย กำเนิดที ่มาของเพลง การละเล่นและ
นาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค จำแนกประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพลง การละเล่นและ
นาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค      
๒. มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ประยุกต์ความรู้เรื่องเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละ
ภูมิภาค กับการแสดงนาฏศิลป์ไทย อย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
ที่เก่ียวข้อง  
 ๓.  รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ ำใจเอื้อเฟื้อต่อ
ผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคเพ่ือ
อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา 
วิวัฒนาการ รูปแบบของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค จำแนกประเภท เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง เพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค 
 ๒. มทีักษะในองค์ความรู้ต่าง ๆ ของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละภูมิภาค วิพากษ์ วิจารณ์ 
จำแนกประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค  
อย่างมีหลักการเป็นระบบ การสาธิตการแสดงและการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเพลง  
การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๑๓๙ 
 

 

 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่า  
ของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง ในแต่ละภูมิภาค 
จำแนกประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๕  การสื่อสารในนาฏกรรมไทย      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความหมาย บทบาทความสำคัญ แบบจำลอง หน้าที่ หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสื่อสาร และ
การสื่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย รู้วิธีการสื่อสารโดยใช้ นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท 
รำใช้บทและการรำหน้าพาทย์สำหรับการแสดงนาฏกรรมของไทย 
 ๒. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิพากษ์ วิจารณ์ ประเมินค่าและสามารถแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่ม การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และนำวิธีการสื่อสารในนาฏกรรมไทยไปใช้ในการแสดงอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของการวิธีการสื่อสารในนาฏกรรมไทยเพื่ออนุรักษ์และนำไปใช้ได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับความหมาย บทบาทความสำคัญ 
แบบจำลอง หน้าที่ หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสื่อสาร และการสื่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย รู้วิธีการ
สื่อสารโดยใช้ นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท รำใช้บทและการรำหน้าพาทย์สำหรับการ
แสดงนาฏกรรมของไทย 



๑๔๐ 
 

 

 ๒. มีทักษะความรู้ต่าง ๆ ของการสื่อสารการแสดงนาฏกรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสวนา การจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารการแสดงนาฏกรรมของไทย  
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การสื่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสื ่อสาร การสื ่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย วิธีการสื ่อสารโดยใช้ 
นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท การรำใช้บทและการรำหน้าพาทย์สำหรับการแสดง
นาฏกรรมของไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๖  หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย     ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความหมาย บทบาทความสำคัญ หน้าที่ หลักการ แนวคิดและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย 
วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการทำงานของบุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร 
 ๒. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิพากษ์ วิจารณ์ ประเมินค่าและสามารถแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่ม การจัดกิจกรรมแสดงนาฏกรรมไทย อย่างถูกต้องเหมาะสมตามโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการ
ทำงานของนาฏยองค์กร 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่าในจารีตประเพณีของหลักและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย เพ่ืออนุรักษ์  สืบสานและ
พัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนาฏยลักษณ์ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับความหมาย บทบาทความสำคัญ 
หน้าที่ หลักการ แนวคิดและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการทำงานของ
บุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร 



๑๔๑ 
 

 

 ๒. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิพากษ์ วิจารณ์ ประเมินค่าและสามารถแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่ม ในการจัดกิจกรรมแสดงนาฏกรรมไทย อย่างถูกต้องเหมาะสมตามโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการ
ทำงานของนาฏยองค์กร 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของหลักและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน และ
พัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนาฏยลักษณ์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการแนวคิดและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการทำงาน
ของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๗  ทฤษฎีโน้ตไทย         ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต 

หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ตระบบ

ไทย การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตไทย 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และนำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี ่ยวกับ 

การบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน  โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ 

เครื่องหมายโน้ตระบบไทย การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย 



๑๔๒ 
 

 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่างๆ ด้วยระบบโน้ตไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการ

บันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ตระบบไทย  

การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย และการบันทึกเพลงไทยด้วยระบบโน้ตไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตสากล        ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับ

การบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆในระบบโน้ต

ระบบสากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล 

 ๒. บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 



๑๔๓ 
 

 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และนำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธ ิบายเกี ่ยวกับประว ัต ิความเป็นมาของการบันทึกโน ้ตระบบสากล ประว ัต ิความเป็นมา  

บุคคลสำคัญท่ีเกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ต่าง ๆ  ในระบบโน้ตระบบสากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทย

ด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตสากล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา  

 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ ยวกับการบันทึก

โน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์  เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ตระบบ

สากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล 

แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๐๙  พื้นฐานดนตรีไทย       ๒-๐-๒ 



๑๔๔ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  

 ๑. เข้าใจประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย 

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลสำคัญด้านดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย  

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย และศัพท์สังคีตได้ 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู ้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี ชื ่นชม 

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวง

ดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลสำคัญ 

ด้านดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย  

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงใน     

วงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทยและประวัติบุคคลสำคัญด้าน

ดนตรีไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๐  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น   ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรี

ไทย จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลทำนองเพลงไทย 

 ๒. จำแนกประเภทตามลักษณะการประพันธ์เพลงไทย และมีทักษะการแปลทำนองหลักเป็นทางเครื่อง

ดนตรีแต่ละประเภทและทางร้อง 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ ของ

เครื่องดนตรีไทย จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลทำนองเพลงไทย 

 ๒. จำแนกทำนองเพลงได้ตามหลักการประพันธ์เพลงไทย 

 ๓. มีทักษะการแปลทำนองหลักเป็นทางเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ทางร้อง และนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 องค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย 

จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลทำนองเพลงไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๑  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้  

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย 

การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 ๒. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน ชื่นชมเห็นคุณค่าและนำความรู้  

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึก

โน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 ๒. ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย  

การบันทึกเสียง และการตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๒  การปรับวงดนตรีไทย       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๑๔๗ 
 

 

 ๑. เข้าใจรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับ

ร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย 

 ๒. มีทักษะการปรับวงดนตรีไทยทั้งการบรรเลงรับร้องและประกอบการแสดง 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเรื่องรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการ

ขับร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย 

 ๒. นำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย 

คำอธิบายรายวิชา 

 รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับร้อง  

การบรรเลงประกอบการแสดง หลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย และนำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๓  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๑        ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดุริยางค์สากลเบื้องต้น 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและร้องโน้ตสากล 

 ๓. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ทฤษฎีดุริยางค์สากล 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีดุริยางค์สากล 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับหลักและวิธีการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์ 

 ๓. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 ทฤษฎีโน้ตสากล เครื ่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล เครื ่องหมายกำหนดจังหวะ (Time 

Signatures) กุญแจประจำหลัก (Clef) ดับเบิ้ลชาร์ปและดับเบิ้ลแฟลท (Double Sharps and Double Flats) 

การประจุดเพิ่มค่าตัวโน้ต บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์  และอะเพจจิโอ ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่



๑๔๘ 
 

 

กำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ การเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดา

และอัตราผสม 

  

๒๐๐๐๑-๑๐๑๔  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๒       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๒. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนอง

และจังหวะ 

 ๓. มีเจตคติในการนำความรู้ไปใช้ในการระดับต่อไป 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถระบุเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๓. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 ทฤษฎีโน้ตสากลเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทรแอดและคอร์ด (Triads and Chords) ขั้นคู่ 

(Intervals) เครื่องดนตรีสากล (Instrument) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม

อัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ เขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตรา

ธรรมดาและอัตราผสม 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๕  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๓       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เปรียบเทียบรูปแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๒. อธิบายเหตุผลและปัจจัยต่างๆในการสร้างสรรค์เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๓. นำความรู้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลไปใช้ในการระดับต่อไป 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

 ๒. วิเคราะห์ทฤษฎีโน้ตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 



๑๔๙ 
 

 

 ๓. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล เครื่องหมายกำหนดจังหวะไม่ปกติ ( Irregular Time Signatures) กุญแจ

ประจำหลัก (Clef) การเลื่อนบันไดเสียง (Transposition) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต 

ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม 

  

๒๐๐๐๑-๑๐๑๖  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๔       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อคอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ต

ประดับ 

 ๒. ทักษะการใช้คอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๓. มีเจตคติที่ดีในการสร้างสรรค์ คอร์ด  การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ต

ประดับ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับชื่อคอร์ด  การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๒. จำแนกความเป็นมาชื่อคอร์ด  การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๓. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 ชื่อคอร์ด (Naming Chords) การจบประโยคเพลง (Chords and Cadential Point) เครื่องดนตรีสากล 

(Instrument) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต 

ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ การประเมินตามแบบเรียนและแบบทดสอบทางดนตรีสากล 

สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม 

  

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๗  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๕       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๑๕๐ 
 

 

 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์  การประสานเสียง การสัมพันธ์ของ

ท่วงทำนอง (Counter point) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๒. มีทักษะการปฏิบัติโมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์  การประสานเสียง การสัมพันธ์ของ

ท่วงทำนอง (Counter point) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๓. มีเจตคติในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการระดับต่อไป 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติโหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์  การประสานเสียง การสัมพันธ์

ของท่วงทำนอง ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ 

 ๒. จำแนกโหมด ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์  การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงทำนอง  

ดนตรีศัพท์และโน้ตประดับ 

 ๓. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล  

คำอธิบายรายวิชา 

 โหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์  การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงทำนอง (Counter 

point) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต ตบมือ 

และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๘  ทฤษฎีดุริยางค์สากล ๖       ๒-๐-๒ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

 ๒. มีทักษะในการการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

 ๓. มีเจตคติท่ีดีในการการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

 ๒. สามารถ อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล 

 ๓. สามารถเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

คำอธิบายรายวิชา 

 การเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (Form and Analysis) ปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่กำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามทำนองและจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตใน

รูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๑๙  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑        ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. มีความรู้ เข้าใจความเป็นมาของยุคสมัยบัลเล่ต์ Pre-Romantic 

 ๒. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล  

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์ในยุค Pre Romantic 

 ๒. มีทักษะในการประยุกต์ความรู้เพ่ือการพัฒนานาฏศิลป์สากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 ประวัติความเป็นมาและบุคคลสำคัญของบัลเล่ต์ในยุค Pre-Romantic , Romantic 

  - Marie Camargo 

  - Marie Taglioni 

 ความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์เรื่อง La Sylphide , Giselle , Coppelia 

  - เนื้อเรื่อง 

  - รูปแบบการเต้น 

  - เครื่องแต่งกาย 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๐  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate Foundation ( IF ) 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของคำศัพท์บัลเล่ต์  

 ๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๒. สามารถอ่าน เขียน และแปลความหมายของคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

คำอธิบายรายวิชา 



๑๕๒ 
 

 

 คำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ IF การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ Syllabus Vocational graded 

examinations in dance (VGE) 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๑  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้  

 ๑. มีความรู้ เข้าใจความเป็นมาของยุคสมัยบัลเล่ต์ Classic 

 ๒. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล  

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์ในยุค Classic 

 ๒. มีทักษะในการประยุกต์ความรู้เพ่ือการพัฒนานาฏศิลป์สากล 

คำอธิบายรายวิชา 

 ประวัติความเป็นมาและบุคคลสำคัญของบัลเล่ต์ในยุค Classic 

           - Margot Fonteyn 

 - Marius  Petipa  

 - Rudolf Nureyev 

           ความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์เรื่อง Swan Lake , The Sleeping Beauty , Nutcracker   

           - เนื้อเรื่อง 

           - รูปแบบการเต้น 

 - เครื่องแต่งกาย 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๒  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate ( I ) 



๑๕๓ 
 

 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของคำศัพท์บัลเล่ต์  

 ๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยบกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๒. สามารถอ่าน เขียน และแปลความหมายของคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

คำอธิบายรายวิชา 

 คำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate ( I ) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus 

Vocational graded examinations in dance (VGE) 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๓  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Advanced Foundation ( AF ) เบื้องต้น 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของคำศัพท์บัลเล่ต์  

 ๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยบกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๒. สามารถอ่าน เขียน และแปลความหมายของคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๓. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคไปประยุกต์ใช้กับการแสดงบัลเล่ต์ 

คำอธิบายรายวิชา 

 คำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ AF (เบื ้องต้น) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus 

Vocational graded examinations in dance (VGE) 

 
๒๐๐๐๑-๑๐๒๔  ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 



๑๕๔ 
 

 

 ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Advanced Foundation ( AF ) ระดับสูง 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของคำศัพท์บัลเล่ต์  

 ๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยบกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๒. มีทักษะในการอ่าน เขียน และแปลความหมายของคำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ 

 ๓. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคไปประยุกต์ใช้กับการแสดงบัลเล่ต์ 

คำอธิบายรายวิชา 

 คำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ AF (ระดับสูง) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus 

Vocational graded examinations in dance (VGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๕  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน     ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้รู้และเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน 

 ๒. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของวัฒนธรรมของภาคอีสาน 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน    

คำอธิบายรายวิชา 

   ลักษณะทางกายภาพ บริบท วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาทางวัฒนธรรม แหล่งอารยธรรม และ

วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 



๑๕๕ 
 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๖  ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้รู้และเขา้ใจความหมายกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน 

 ๒. เพื่อให้รู้และเข้าใจขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ปรัชญา ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาค

อีสาน 

 ๓. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์  เผ่าไทยในภาคอีสาน 

 ๒. อธิบายเกี่ยวขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน   

คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ความเชื่อ 

ความสำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๗  จารีตอีสาน        ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

๑. เพ่ือให้รู้และเขา้ใจความหมายของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

๒. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของภาคอีสานในสมัยโบราณ  

๓. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 



๑๕๖ 
 

 

 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของภาคอีสานในสมัยโบราณ  

คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมาย ที่มาของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่  ระบบการเมืองการปกครองของภาค

อีสานในสมัยโบราณ ได้แก่ ตำแหน่งในระบบการปกครองเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร  

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๘  วรรณกรรมอีสาน       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้รู้และเข้าใจความหมายของวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

 ๒. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน  

 ๓. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ประเภท ลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน 

วรรณกรรมคำสอน วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนิทาน และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด ผญา โต่งโต่ย นิทาน

ก้อม  ความสำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๒๙  วิวัฒนาการหมอลำ       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้รู้และเข้าใจความหมายและประวัติความเป็นมาของหมอลำ 

 ๒. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของหมอลำ 

 ๓. เพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงวิวัฒนาการของหมอลำ  

 ๔. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของหมอลำ 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและประวัติความเป็นมาของหมอลำ 

          ๒. อธิบายเกี่ยวกับประเภทของหมอลำ 

 ๓. อธิบายและเข้าใจถึงวิวัฒนาการของหมอลำ  

คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมายและประวัต ิความเป็นมาของหมอลำ ประเภทของหมอลำ ว ิว ัฒนาการของหมอลำ 

ความสำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 

 
๒๐๐๐๑-๑๐๓๐  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้รู้และเข้าใจความหมายการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 

 ๒. เพ่ือให้รู้และเข้าใจประเภทของการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

 ๓. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

สมรรถนะรายวิชา  

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 

          ๒. อธิบายเกี่ยวประเภทของการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมาย ระบำ รำ ฟ้อน เซิ้ง ลำ ประเภทของการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน การแสดงที่มาจากวรรณกรรม

อีสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต การละเล่น ความสำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

อีสาน 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑-๑๐๓๑  ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้านอีสาน      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา

ไทย 

 ๒. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน

อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้าน

อีสานอย่างอิสระและชื่นชม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง  ศัพท์สังคีต 

๒. อธิบายและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

คำอธิบายรายวิชา 

ประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน หลักและวิธีการบรรเลง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชนิดและ

องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ระบบเสียง  ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีรูปแบบวงดนตรี  ลาย

เพลงพื้นบ้าน บทกลอน ฉันทลักษณ์วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน และวัฒนธรรมทางดนตรี 

วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีพื้นบ้านอีสานในอดีตและปัจจุบัน    

 

๒๐๐๐๑-๑๐๓๒  การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน      ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลงประกอบ  

การขับร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

 ๒. มีทกัษะการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานทั้งการบรรเลงประกอบร้องและประกอบการแสดง 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 



๑๕๙ 
 

 

 ๑. อธิบายเรื่องรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพื ้นบ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลง

ประกอบการขับร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

 ๒. นำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

คำอธิบายรายวิชา 

 รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลงประกอบการขับร้อง 

การบรรเลงประกอบการแสดง หลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน และนำเสนอผลงานการปรับวงดนตรี

พ้ืนบ้านอีสาน 

  



๑๖๐ 
 

 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน (ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พ้ืนฐานนาฏกรรมไทย      ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น      ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย       ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก      ๑-๐-๑  
๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย     ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย       ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย       ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต      ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล       ๑-๐-๑ 
๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์       ๑-๐-๑ 
 
คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน) 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๑  พื้นฐานนาฏกรรมไทย       ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย กำเนิด แนวคิดประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์

ไทย  ค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวกับ ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์โขน  ละคร และการประกอบ

พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย 

 ๒. มีทักษะในกระบวนการคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  องค์ความรู้ต่างๆของพื้นฐานนาฏกรรมไทยอย่างเป็น

ระบบ สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวกับนาฏกรรมไทย 

 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 

ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมนาฏกรรมของไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย กำเนิด แนวคิดประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของ

นาฏศิลป์ไทย ค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวกับ ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์โขนละคร  และการ

ประกอบพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย 

 ๒. สามารถแสดงออกถึงทักษะความรู้ต่างๆพื้นฐานนาฏกรรมไทยอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกและ

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานนาฏกรรมไทย 



๑๖๑ 
 

 

 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ

นาฏกรรมไทยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 

คำอธิบายรายวิชา 

 กำเนิด แนวคิด ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์ไทย ค้นคว้าองค์ความรู้

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวกับ ระบำ รำ ฟ้อน  นาฏศิลป์โขนละคร และการประกอบพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติที่สำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย  

๒๐๓๐๐-๑๐๐๒  ศิลปะการละครเบื้องต้น       ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับกำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแต่ยุคเริ ่มแรกจนถึง

ปัจจุบัน 

 ๒. มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละครตะวันตก

ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของการละครตะวันตก แสดงออกและ  

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 ๓. มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนั กและ

เห็นคุณค่าในศิลปะการละคร 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี ่ยวกับกำเนิด ที ่มา รูปแบบและ

พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 

 ๒. แสดงทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  กำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละคร

ตะวันตกตั ้งแต่ยุคเริ ่มแรกจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ของการละครตะวันตก 

แสดงออกและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 ๓. มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและ

เห็นคุณค่าในศิลปะการละคร 

คำอธิบายรายวิชา 

 กำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละครตะวันตก ยุคกรีก โรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะ

วิทยาการในอิตาลี ยุคทองของการละครอังกฤษและสเปน ละครนีโอคลาสสิคฝรั่งเศส การละครตะวันตกใน

ศตวรรษท่ี ๑๘ จนถึงการละครในปัจจุบัน 

  

 



๑๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๓  มหรสพไทย        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย กำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์ และรูปแบบของมหรสพไทย ได้แก่ หนังใหญ่ หนังตะลุง 

หุ่นไทย ละครชาตรี ลิเกและโขนสด จำแนกประเภท การเปรียบเทียบลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่าง

มหรสพไทย 

 ๒. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหรสพไทย อย่างเป็นระบบ 
สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับมหรสพไทย 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของมหรสพไทยเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย  กำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ  รูปแบบของมหรสพไทย ได้แก่  
หนังใหญ่ หนังตะลุง หุ่นไทย ละครชาตรี ลิเกและโขนสด จำแนกประเภท การเปรียบเทียบลักษณะร่วมและความ
แตกต่างระหว่างมหรสพไทย 
 ๒. สามารถแสดงออกถึงทักษะความรู้ต่าง ๆ ของมหรสพไทยไทยอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกและ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมหรสพของไทย 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
มหรสพไทยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 



๑๖๓ 
 

 

 ความหมาย กำเนิด ประวัติ ที่มาเอกลักษณ์และ  รูปแบบของมหรสพไทย ได้แก่ หนังใหญ่ หนังตะลุง หุ่น
ไทย ละครชาตรี ลิเกและโขนสด จำแนกประเภท การเปรียบเทียบลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่างมหรสพ
ไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๔  นาฏศิลป์ตะวันตก       ๑-๐-๑  

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจ ความหมายประเภทของการเต้นรำ องค์ประกอบของการแสดง   

 ๒. ระบุประเภทและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก 

 ๓. มีเจตคติที่ดีในการชมการแสดง 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายประเภทของการเต้นรำประกอบการแสดง 

 ๒. ระบุประเภทและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก    

 ๓. มีมารยาทในการชมการแสดง    

คำอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย ประเภทของการเต้นรำ องค์ประกอบของการแสดง และวิวัฒนาการ นาฏศิลป์ตะวันตก 

มารยาทของการชมการแสดง 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๕  ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย      ๑-๐-๑ 



๑๖๔ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น 

๒. มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี มีว ินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื ่อสัตย์ สามัคคี มุ ่งมั่น   

ใฝ่เรียนรู้ ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น 

๒. คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย 

๓. ประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

คำอธิบายรายวิชา   

ประวัติการขับร้องเพลงไทย กำเนิดเสียง ตำแหน่งเสียง ประเภทเพลงไทย ประเภทการขับร้องเพลงไทย 

หลักการขับร้องเพลงไทย ลักษณะบทประพันธ์และรสวรรณคดี ความรู้พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย (ท่านั่ง การหายใจ 

การเปล่งเสียง/ออกเสียง จังหวะ) ศัพท์สังคีต มารยาทในการขับร้อง จัดกิจกรรมอธิบายพื้นฐานการขับร้องเพลง

ไทย ศัพท์สังคีต และจังหวะฉิ่ง   

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๖  เครื่องดนตรีไทย        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ประเภท ลักษณะ การผสมวงดนตรีไทย หลักวิธีการ

บรรเลง บทบาทและความสำคัญของเครื่องดนตรีไทยและองค์ประกอบดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย และบริบทของดนตรีไทย 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 



๑๖๕ 
 

 

 ๑. อธิบายเกี ่ยวกับว ิว ัฒนาการของเครื ่องดนตรีไทย ประเภท ลักษณะ การผสมวงดนตร ีไทย       

หลัก วิธีการบรรเลง บทบาทและความสำคัญของเครื่องดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกประเภท ลักษณะเครื่องดนตรีไทย การผสมวงดนตรีไทย หลักวิธีการบรรเลง บทบาทและ

ความสำคัญของเครื่องดนตรีไทย องค์ประกอบดนตรีไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรี การผสมวงดนตรีไทย หลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย บทบาทและความสำคัญของเครื่องดนตรีไทย องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๗  สังคีตนิยมไทย        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๑๖๖ 
 

 

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิตคนไทย ประวัติดนตรีไทย  โครงสร้างและ

เอกลักษณ์ของดนตรีไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทย กับชาติอ่ืน 

ประเภทของเพลงไทย ดนตรีไทยท่ีใช้กับการแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกโครงสร้างและประเภทของเพลงไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับสังคมไทยได้ 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิตคนไทย ประวัติดนตรีไทย โครงสร้างและ

เอกลักษณ์ของดนตรีไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทยกับชาติอ่ืน 

ประเภทของเพลงไทย ดนตรีไทยท่ีใช้กับการแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกโครงสร้างและประเภทของเพลงไทย การผสมวงดนตรีไทย และนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับชีวิตคนไทย ประวัติดนตรีไทย โครงสร้างและเอกลักษณ์ของดนตรีไทย 

ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทยกับชาติอื่น ประเภทของเพลงไทย 

ดนตรีไทยท่ีใช้กับการแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย  

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๘  ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต       ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น 

 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น  

 ๓. มีเจตคติที่ดีในการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น  

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการฝึกทักษะทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น 

 ๒. นำการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้นไปใช้ในการปฏิบัติดนตรีสากล 

 ๓. ระบุแนวทางการนำการฝึกทักษะทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้นได้    

คำอธิบายรายวิชา 



๑๖๗ 
 

 

 ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น  วิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีสากล ความหมายของตัวโน้ต ตัว

หยุด เครื่องหมายกำกับจังหวะเบื้องต้น 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๐๙  สังคีตนิยมสากล        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของดนตรี    

ยุคสมัยของดนตรีสากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก 

 ๒. จำแนกประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล ยุคสมัยของดนตรีสากล 

และบทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของ

ดนตรี ยุคสมัยของดนตรีสากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก 

 ๒. จำแนกประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล ยุคสมัยของดนตรีสากล 

และบทเพลงสากล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำอธิบายรายวิชา 

 ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของดนตรี ยุคสมัยของ

ดนตรีสากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๖๙ 
 

 

๒๐๓๐๐-๑๐๑๐  ทัศนศิลป์        ๑-๐-๑ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 ๒. รู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ เทคนิคและวิธีการใน  

การสร้างสรรค์ของศิลปินด้านทัศนศิลป์ 

 ๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมที่

มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 ๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์ศิลปะ 

 ๕. มีทักษะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยคำนึงถึงทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

 ๖. มีวินัย ใฝ่รู้ ตั้งใจปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 ๒. อธิบายเกี ่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ เทคนิคและวิธีการในการ

สร้างสรรค์ของศิลปินด้านทัศนศิลป์ 

 ๓. อธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการ

สร้างงานทัศนศิลป์ 

 ๔. อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์ศิลปะ 

 ๕. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์พัฒนางานโดยใช้หลักทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

 ๖. ประยุกต์ความรู้และทักษะด้านทัศนศิลป์ไปใช้กับสาขาวิชาดนตรีนาฎศิลป์ 

คำอธิบายรายวิชา 

 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทาง

ท ัศนศ ิลป ์  เทคน ิคและการสร ้ า งงานท ัศนศ ิลป ์ จากแนวค ิดว ิ ธ ี การและจ ุดม ุ ่ งหมายของศ ิ ลปิ น   

งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่อการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ นำหลักความรู้เรื่องเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงาน

ทัศนศลิป์ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือบูรณาการกับสาขาวิชาดนตรี นาฏศิลป์ 

 

 



๑๗๐ 
 

 

  



๑๗๑ 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพเลือก 
 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 

สาขาวิชาปี่พาทย์ 

สาขาวิชาเครื่องสายไทย 

สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 

สาขาวิชาดุริยางค์สากล 

สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 

สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

สาขาวิชาการแสดงพ้ืนบ้าน 

 สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

 
 
 
 
   
 

๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 

 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๑  รำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๓  หลักและกระบวนการรบในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๔  หลักการตีบทและรำใช้บท ในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๕  รำและระบำในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๖  การแสดงโขน       ๐-๑๒-๖ 
  
 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา  ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๑  ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำพ้ืนฐานโขน   ๑-๔-๓  
๒๐๓๐๑-๒๑๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๓  รำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๔  รำตีบทและรำใช้ในการแสดงโขน     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๕  กระบวนรบในการแสดงโขน     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๖  การแสดงโขน       ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๗  พากย-์เจรจาโขน ๑      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๘  พากย-์เจรจาโขน ๒      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๙  พากย-์เจรจาโขน ๓      ๑-๔-๓ 



๑๗๓ 
 

 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๐  พากย-์เจรจาโขน ๔      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๑  พากย-์เจรจาโขน ๕      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๑-๒๑๑๒  พากย-์เจรจาโขน ๖      ๑-๔-๓ 

  



๑๗๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

๒๐๓๐๑-๒๐๐๑  รำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรำหน้าพาทย์และนาฏยศัพท์ เพลงตระนิมิต ตระบท (ตระแปลง) เพลง
สาธุการ เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ (โขน ละคร) เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร แผละ (ยุง กา) วานรดำเนิน 
เพลงกราวรำ ระบำเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบำม้า การแสดงพ้ืนเมือง ชุดเซิ้งกะหยัง ชุดรองเง็ง 
 ๒. สามารถปฏิบัติการรำเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต ตระบท (ตระแปลง) เพลงตระบองกัน เพลง
ชำนาญ เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร แผละ (ยุง กา) วานรดำเนิน เพลงกราวรำ ระบำเบ็ดเตล็ดในโขน  
ชุดระบำม้า การแสดงพ้ืนบ้าน ชุดรำเหย่อย การแสดงพ้ืนเมือง ชุดเซิ้งกะหยัง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์  
 พระ เพลงตระนิมิต ๓ รูปแบบ (โขน ละคร แปลง) เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ (โขน ละคร)  
เพลงพญาเดิน เพลงสาธุการ เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงกราวรำ  
 ยักษ์ เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร เพลงกราวรำ 
 ลิง เพลงตระนิมิต เพลงกราวรำ วานรดำเนิน แผละ (ยุง กา) 
 ๒. ปฏิบัติท่าระบำเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบำม้า  
 ๓. การแสดงพ้ืนบ้าน รำเหย่อย เซิ้งกะหยัง ระบำม้า รองเง็ง 
คำอธิบายรายวิชา 
 หล ั กการรำหน ้ าพาทย ์ และนาฏยศ ัพท ์  เพลงตระน ิ ม ิ ต  ๓  ร ู ปแบบ โขน  ละคร  ตระบท  
(ตระแปลง) เพลงสาธุการ เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ เพลงพญาเดิน เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเสมอมาร  
เพลงกราวรำ วานรดำเนิน แผละ (ยุง กา) การแสดงเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบำม้า การแสดงพ้ืนบ้าน ชุดเซิ้งกะหยัง  
ชุดรำเหย่อย รองเง็ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

 

 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓ รำตรวจพล (พญาวานร 
ฉาก ๑ - ๒) เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) รำใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) หลักการรำใช้บทแสดง
อารมณ์ การรำตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของหลวง กุลาตีไม้  โมงครุ่ม ระเบง 
การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ฟ้อนแคน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพ้ืนบ้าน ชุด เต้นกำรำเคียว 
 ๒. สามารถปฏิบัติการรำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓ รำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - 
๒) เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) รำใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) หลักการรำใช้บทแสดงอารมณ์ การรำ
ตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของหลวง กุลาตีไม้  โมงครุ่ม ระเบง    การแสดง
เบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแคน การแสดงพ้ืนบ้าน ชุดเต้นกำรำเคียว  
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
  ๑. ปฏิบัติกระบวนการรำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓ ปฏิบัติกระบวนการรำตรวจพล
พญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 ปฏิบัติกระบวนการรำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - ๒) ปฏิบัติการรำหน้า
พาทย์เพลงปฐม รำใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ)  
 พระ ปฏิบัติกระบวนการรำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓  
 ยักษ์ ปฏิบัติกระบวนการรำตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3  
 ลิง  ปฏิบัติกระบวนรำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - ๒) ปฏิบัติการรำหน้าพาทย์เพลงปฐม รำใช้บทเพลง
รื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ)  
 ๒. ปฏิบัติการละเล่นของหลวง ชุด ระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ 
 ๓. ปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้าน ชุด เต้นกำรำเคียว 
 ๔. ปฏิบัติการแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน ชุดฟ้อนแคน 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการรำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที ่ ๑  - ๓ รำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - ๒)  
เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) รำใช้บทเพลงรื ้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) หลักการรำใช้บทแสดงอารมณ์  
การรำตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของหลวง กุลาตีไม้  โมงครุ่ม ระเบง การแสดง
เบ็ดเตล็ด ชุด ฟ้อนแคน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพ้ืนบ้าน ชุด เต้นกำรำเคียว  
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๓  หลักและกระบวนการรบในการแสดงโขน    ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักและกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค ์(ตีไม ้๗) และท่าข้ึนลอย ระหว่าง
พระกับพญายักษ์  กระบวนการรบด้วยอาว ุธกระบอง ศร ท่า ๑ - ๔ ระหว่างพญายักษ์ก ับพญาวานร      
กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การขึ้นลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญา
ยักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพระกุมารกับพญา
วานร การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง รำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพ้ืนบ้านของแต่ละ
ภูมิภาค 
 ๒. ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ ๗) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับพญา
ยักษ์  กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า ๑ - ๔ ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบด้วยอาวุธ
ศร ท่า ๑ - ๒ การขึ ้นลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญายักษ์กับพญาวานร 
กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างหนุมานกับพระมงกุฎ พระลบ การแสดง
เบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง รำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค  
 ๓. การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง รำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพ้ืนบ้านของ
แต่ละภูมิภาค 
 ๔. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ ๗) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับพญายักษ์  
กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า ๑ - ๔ ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบด้วยอาวุธศร  
ท่า ๑ - ๒ การข้ึนลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการ



๑๗๗ 
 

 

รบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพระกุมารกับพญาวานร การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้ง
สัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง รำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 
 พระ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ และท่าขึ้นลอย (ตีไม้ ๗) กระบวนการรบระหว่างพระกับ
พญายักษ์ ด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การข้ึนลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ 
 ยักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค ์และท่าข้ึนลอย (ตีไม ้๗) กระบวนการรบระหว่าง 
พญายักษ์กับพระ ด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การข้ึนลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ 
 ลิง กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างหนุมานกับพระมงกุฎ 
พระลบ  
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ ๗) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับพญายักษ์  
กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า ๑ - ๔ ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า 
๑ - ๒ การขึ้นลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบ
ระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพระกุมารกับพญาวานร การแสดงเบ็ดเตล็ด  เซิ้งสัมพันธ์ 
เซิ้งโปงลาง รำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 
  
  
 
 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๔  หลักการตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน   ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และ  
คำเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ การรำใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลง
สิงโต เพลงมอญรำดาบ เพลงสามเส้า เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน ปลายเข้าม่าน โอดชั้นเดียว โอดสองชั้น รุกร้น 
เสมอข้ามสมุทร รำหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงทะเลบ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ เพลง
พญาเดิน ระบำวีระชัยยักษ์ รำตีบทประกอบคำพากย์ (สองลิง สามลิง) รำใช้บทเพลงลิงโลด – ลิงลาน 
(พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง และคำเจรจากระทู้ (นางลอย ) รำหน้าพาทย์ 
เพลงเชิด (ฉะน้อย) การแสดงในพระราชพิธี ชุดรำโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำเถิดเทิง รำพลายชุมพล 
 ๒. ปฏิบัติกระบวนการรำตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และคำเจรจาต่าง 
ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ การรำใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงตุ้งติ้ง เพลง
สิงโต เพลงมอญรำดาบ เพลงสามเส้า เพลงตุ้งติ้ง เพลงพญาเดิน ระบำวีระชัยยักษ์ เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน 
ปลายเข้าม่าน โอดชั้นเดียว โอดสองชั้น รุกร้น เสมอข้ามสมุทร รำหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงทะเลบ้า เพลง
ตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ รำตีบทประกอบคำพากย ์(สองลิง สามลิง) รำใช้บทเพลงลิงโลด – ลิงลาน 



๑๗๘ 
 

 

(พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง และคำเจรจากระทู้ (นางลอย) รำหน้าพาทย์ 
เพลงเชิด (ฉะน้อย) การแสดงในพระราชพิธี ชุดรำโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำเถิดเทิง รำพลายชุมพล 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารำ 
 พระ รำตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้และคำเจรจาต่างๆ  การตีบทแสดง
อารมณ์ การรำใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงทะเลบ้า เพลงตุ้งติ้ง 
 ยักษ์ รำตีบทพากย์เมือง พากย์รถ และเจรจาต่างๆ การตีบทแสดงอารมณ์ ฝึกท่ารำประกอบบทร้อง เพลง
ช้าปี่ เพลงสิงโต เพลงรื้อร่าย เพลงมอญรำดาบ เพลงสามเส้า เพลงตุ้งติ้ง เพลงพญาเดิน ระบำวีระชัยยักษ์ รำหน้า
พาทยป์ระกอบบทร้อง เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ  
 ลิง รำตีบทประกอบคำพากย์ (สองลิง สามลิง) ปฏิบัติท่าตีบทประกอบคำเจรจากระทู้ (นางลอย)   
การตีบทแสดงอารมณ์ รำใช้บทเพลงลิงโลด - ลิงลาน (พรหมาสตร์)  เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงพราหมณ์เก็บหัว
แหวน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง ปฏิบัติท่ารำหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย)   
 ๒. ปฏิบัติการแสดงในพระราชพิธี ชุด รำโคม ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด รำเถิดเทิง รำพลายชุมพล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และคำเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดง
อารมณ์ การรำใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงสิงโต เพลงมอญรำดาบ เพลง
สามเส้า เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน ปลายเข้าม่าน โอดชั้นเดียว โอดสองชั้น รุกร้น เสมอข้ามสมุทร รำหน้าพาทย์
ประกอบบทร้อง เพลงทะเลบ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงชำนาญ เพลงพญาเดิน ระบำวีระชัยยักษ์ รำ
ตีบทประกอบคำพากย์ (สองลิง สามลิง) รำใช้บทเพลงลิงโลด – ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงเชิด
นอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง และคำเจรจากระทู้ (นางลอย ) รำหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย) การแสดงในพระราช
พิธี ชุดรำโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำเถิดเทิง รำพลายชุมพล 

  
 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๕  รำและระบำในการแสดงโขน     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรำ ตอนพระรามตามกวาง (เพลงเชิดฉาน) ตอนนางลอย (เพลงเต่าเห่)  
รำหน้าพาทย์เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงเห่เชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) ระบำในโขน ระบำ
บันเทิงกาสร ระบำครุฑ ระบำวีระชัยลิง การแสดงโขน ตอนนางลอย ตอนทำลายพิธีอุโมงค์  การแสดงเบ็ดเตล็ด 
ชุดฟ้อนแพน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพ้ืนบ้าน ชุดชนไก่ 
 ๒. ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการรำพระรามตามกวาง (เพลงเชิดฉาน) ตอนนางลอย (เพลงเต่าเห่)  รำหน้าพาทย์
เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงสามเส้า เพลงตุ้งติ้ง ระบำ



๑๗๙ 
 

 

บันเทิงกาสร ระบำวีระชัยลิง ระบำครุฑ การแสดงโขน ตอนนางลอย ตอนทำลายพิธีอุโมงค์ (พญาเดิน) การแสดง
เบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแพน การแสดงสร้างสรรค์หรือ
การแสดงพ้ืนบ้าน ชุดชนไก่ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติท่ารำในการแสดงโขน  
 พระ เพลงเชิดฉาน เพลงเต่าเห่ เพลงบาทสกุณ ีเพลงตระบรรทมไพร เพลงตุ้งติ้ง 
 ยักษ์ เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งติ้ง  
 ลิง เพลงเต่าเห่ เพลงพญาเดิน เพลงตุ้งติ้ง 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงโขน  
 พระ ตอนพระรามตามกวาง ตอนนางลอย ปล่อยม้าอุปการ 
 ยักษ์ ตอนพระรามตามกวาง ตอนนาคบาศ ตอนนางลอย ระบำวีระชัยยักษ์  
 ลิง ตอนนางลอย ตอนทำลายพิธีอุโมงค ์ระบำวีระชัยลิง 
 ๓. ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแพน การแสดงสร้างสรรค์ ชุดชนไก่ 
คำอธิบายรายวิชา 
 กา ร ร ำหน ้ าพ าทย ์  เ พล ง เ ช ิ ด ฉ าน  เ พล ง เ ต ่ า เ ห่  เ พล งบ าทสก ุณี  เ พล ง ต ร ะบร รทม ไพร  
เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งติ้ง เพลงพญาเดิน การแสดงโขน ตอนพระรามตาม
กวาง ตอนนางลอย ตอนทำลายพิธีอุโมงค์ ตอนปล่อยม้าอุการ การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแพน การแสดง
สร้างสรรค์ ชุดชนไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๐๐๖   การแสดงโขน      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๑๘๐ 
 

 

 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีการแสดงโขน ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์  ตอน วิรุญจำบัง  ตอน 
ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร)  ตอน ปล่อยม้าอุปการ รำหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร 
เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต การแสดงสร้างสรรค์ ชุดขวัญข้าว 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงโขน  ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์  ตอน วิรุญจำบัง  ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ  
(ขาดเศียรขาดกร)  ตอน ปล่อยม้าอุปการ รำหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม  
เพลงตระนอน เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำซัดชาตรี  
การแสดงสร้างสรรค์ ชุดขวัญข้าว 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการแสดงโขน 

พระ  ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจำบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร)     
       ตอน ปล่อยม้าอุปกการ 
ยักษ์ ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจำบัง ตอนทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร)  
ลิง  ตอนจองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจำบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร)     
      ตอน ปล่อยม้าอุปกการ 
๒. ปฏิบัติท่ารำหน้าพาทย์เพลง 
พระ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน 
ย ั กษ์  เพล งร ุ ก ร ้ น  เพล ง เ สมอข ้ ามสม ุ ท ร  เพล งตระ เช ิญ  เพล งตระบรรทมไพร  เพล ง  

 ตระสันนิบาต 
ลิง เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน  เพลงเชิดนอก 
     (จับนางสุพรรณมัจฉา) 
๓. การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำซัดชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ ชุดขวัญข้าว 

คำอธิบายรายวิชา 
 การแสดงโขน ตอนลักสีดา ตอนนางลอย ตอนนาคบาศ ตอนพรหมมาสตร์ ตอนวิรุญจำบัง ตอนทศกัณฐ์
ยกรบ (ขาเศียรขาดกร) รำหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงเชิดนอก(จับนางสุพรรณมัจฉา) เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้าม
สมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเสมอมาร เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต การแสดง
สร้างสรรค์ ชุดรับขวัญข้าว ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดรำซัดชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ ชุดรับขวัญข้าว 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๗  พากย์-เจรจาโขน ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์-เจรจา
โขนเบื ้องต ้น    ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิการพากย์ - เจรจาขั ้นพื ้นฐาน การออกเส ียง การบังค ับเส ียง  
การพากย์เมือง   พากย์พลับพลา  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการการพากย์-เจรจาได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 

๒. มีทักษะการพากย์-เจรจา เบื้องต้น    ปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน  การออกเสียง การบังคับ
เสียง การพากย์เมือง   พากย์พลับพลา  ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์-เจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู ้ของการพากย์-เจรจาโขนการพากย์เมือง   พากย์พลับพลา     
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
 สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบาย ความหมาย  ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์-เจรจาโขน
เบื้องต้น    วิธีปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง การพากย์เมือง   
พากย์พลับพลา  ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๒. พากย-์เจรจาโขนขั้นพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง การพากย์เมือง   พากย์พลับพลา   
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี  มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์-เจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู ้ของการพากย์-เจรจาโขนการพากย์เมือง พากย์พลับพลา     
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ประวัติความเป็นมา ความหมายประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดเบื ้องต้น 
การพากย์-เจรจาโขน วิธีปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการพากย์
เมือง พากย์พลับพลา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน   



๑๘๒ 
 

 

รักความเป็นไทยมีความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็น
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๘  พากย์-เจรจาโขน ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ คุณค่าความสำคัญของการเจรจาต่อการแสดงโขน รู้วิธีการฝึกหัด   
เจรจา หล ักการและว ิธ ีปฏ ิบ ัติ การ เจรจาข ั ้นพ ื ้นฐาน การออกเส ียง การบ ังค ับเส ียง  
ฝึกปฏิบัติการ    การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบเดินทำนอง เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  ในวิธีการ ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบ  

๒. มีทักษะการเจรจาโขน   ออกเสียง การบังคับเสียงเจรจาโขนเบื้องต้น เจรจาโขนแบบเดินทำนองได้
ถูกต้องตามแบบ  

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการ เจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการ เจรจาโขนแบบเดินทำนอง มาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพและสังคมได้ 
 

 สมรรถนะรายวิชา 
๑. อธิบาย หลักการ คุณค่าความสำคัญของการเจรจาต่อการแสดงโขน รู้ ว ิธ ีการฝึกหัด เจรจา   

หลักการและวิธ ีปฏิบัติการ เจรจาขั ้นพื ้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ     
การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบเดินทำนอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการ 
ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบ  

๒. เจรจาโขน ออกเสียง การบังคับเสียงเจรจาโขนเบื้องต้น เจรจาโขนแบบเดินทำนอง ได้ถูกต้องตาม
แบบ  



๑๘๓ 
 

 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการ เจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการ เจรจาโขนแบบเดินทำนอง  มาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพและสังคมได้ 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกหัดเบื้องต้น  เจรจา หลักการและวิธีปฏิบัติการ เจรจาขั้นพื้นฐาน การออก
เสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบเดินทำนอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน  มีความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ของการ
พากย-์เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๙  พากย์-เจรจาโขน ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์โขน
เบื้องต้น    วิธีปฏิบัติการพากย์ขั้นพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ  พากย์บรรยาย  
พากย์เบ็ดเตล็ด เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการการพากย์โขนได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๒. มีทักษะการพากย์โขนเบื้องต้น    ปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน  การออกเสียง การบังคับเสียง 
พากย์รถ  พากย์บรรยาย  พากย์เบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์โขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการพากย์พากย์รถ  พากย์บรรยาย  พากย์เบ็ดเตล็ดมาบรูณา
การใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
 สมรรถนะรายวิชา 



๑๘๔ 
 

 

๑. อธิบายความหมาย  ประเภทของการพากย์ หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์โขนเบื้องต้น     
วิธีปฏิบัติการพากย์ข้ันพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ  พากย์บรรยาย   
พากย์เบ็ดเตล็ด เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการการพากย์โขนได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๒. พากยโ์ขนขั้นพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ  พากย์บรรยาย  พากย์เบ็ดเตล็ด  
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื ้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู ้ทักษะการพากย์โขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการพากย์รถ  พากย์บรรยาย  พากย์เบ็ดเตล็ดมาบูรณาการ 
ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกหัด การพากย์โขน ขั้นพ้ืนฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ
พากย์รถ  พากย์บรรยาย  พากย์เบ็ดเตล็ด เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการพากย์โขนได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน  มีความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ของการพากย์ท่ีใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๑๐  พากย์-เจรจาโขน ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประเภทของการเจรจา โขนแบบทำนองพูด  เจรจาติดตลก 
(กวนมุข) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๒. มีทักษะการเจรจา โขนแบบทำนองพูด  เจรจาติดตลก(กวนมุข) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   
ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท  



๑๘๕ 
 

 

ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการเจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการเจรจาทำนองพูด เจรจาติดตลก(กวนมุข) มาบูรณาการ 
ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
 สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายประเภทของการเจรจา โขนแบบทำนองพูด  เจรจาติดตลก 
(กวนมุข) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๒. เจรจา โขนแบบทำนองพูด  เจรจาติดตลก(กวนมุข) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการ
ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท  
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการเจรจาโขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการเจรจาทำนองพูด เจรจาติดตลก(กวนมุข) มาบูรณาการ 
ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการและวิธีการ ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบทำนองพูด  เจรจาติด
ตลก(กวนมุข) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบตัิการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน  มีความตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญ ของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๑๑  พากย์-เจรจาโขน ๕      ๑-๔-๓ 



๑๘๖ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  พากย์โขน ฝึกปฏิบัติการพากย์โอ้    พากย์ชมดง และพากย์สามตระ

ในการเล่นหนังใหญ่ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตาม
แบบแผน 

๒. มีทักษะพากย์โขน  ปฏิบัติการพากย์โอ้  พากย์ชมดงพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน  

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู ้ทักษะการพากย์โขน และหนังใหญ่  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการพากย์โอ้    พากย์ชมดง พากย์สามตระใน
การเล่นหนังใหญ่    มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
 สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายความหมาย  ประเภทของการพากย์ หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์โอ้    พากย์ชมดง 
พากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการพากย์ถูกต้อง
ตามแบบแผน 

๒. ปฏิบัติการพากย์โอ้  พากย์ชมดง ในการแสดงโขน และพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน  

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์โขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการพากย์โอ้  พากย์ชมดง พากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ 
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกหัด การพากย์โขน ฝึกปฏิบัติการพากย์โอ้    พากย์ชมดง พากย์สามตระในการ
เล่นหนังใหญ่ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในวิธีการปฏิบัติการพากย-์เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน  มีความ
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ของการพากย-์เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขนและหนังใหญ่ อันเป็นเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 

 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๑๒  พากย์-เจรจาโขน ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกลวิธีการพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบัติการพากย์-
เจรจาการแสดงโขนตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ  
การพากย-์เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ เป็นต้น เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจ
กลวิธีการพากย์-เจรจา ในการแสดงโขน  ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

๒. มีทักษะและกลวิธีการพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก 
นางลอย จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ   
ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู ้ทักษะการพากย์โขน และหนังใหญ่  
มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู ้ของการพากย์-เจรจาโขนและหนังใหญ่  
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
 สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายหลักการและกลวิธีการพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบัติการพากย์-เจรจาการ
แสดงโขนตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ  การพากย์-
เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกลวิธีการ
พากย์-เจรจา ในการแสดงโขน  ได้ถูกต้องตามแบบแผน ปฏิบัติการพากย์โอ้  พากย์ชมดง ในการ
แสดงโขน และพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

๒. พากย-์เจรจา ประกอบการแสดงตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวาย
ลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ  ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์โขน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของการพากย์-เจรจาโขนและการเล่นหนังใหญ่ มาบูรณาการใช้
ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 

 
คำอธิบายรายวิชา   



๑๘๘ 
 

 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการพากย-์เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบัติการพากย์-เจรจาการแสดง
โขนตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการ
แสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ เป็นต้น เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจกลวิธีการพากย์-เจรจา ในการแสดงโขนและ
หนังใหญ่ได้ถูกต้องตามแบบแผน  มีความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์
โขน – หนังใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 
  



๑๘๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๑  ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำพื้นฐานการแสดงโขน   ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติ การฝึกหัดโขนเบื้องต้น ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลี่ยมและฉีกขาได้ 
 ๒. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติ นาฏยศัพท์เบื้องต้นของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๓. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติ ท่ารำ ท่าเต้นพื้นฐานของโขน (รำเพลงช้า-เร็วแบบตัด แม่ท่ายักษ์ แม่ท่าลิง
แบบตัด) ได ้
 ๔. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติ อากัปกิริยาและท่าเบ็ดเตล็ดของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) 
 ๕. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการฝึกหัดโขนเบื้องต้น ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลี่ยมและฉีกขา 
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) 
 ๓. ปฏิบัติท่ารำ ท่าเต้นพื้นฐานของโขนได้ (รำเพลงช้า-เร็วแบบตัด แม่ท่ายักษ์ แม่ท่าลิงแบบตัด) 
 ๔. ปฏิบัติอากัปกิริยาและท่าเบ็ดเตล็ดของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) 
 ๕. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและวิธีการฝึกหัดโขนเบื้องต้น ได้แก่ ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลี่ยมและฉีกขา  นาฏยศัพท์
เบื้องต้นของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) เหลี่ยม เลาะเลาะ ตะลึกตึก ฯลฯ และท่าเต้นพ้ืนฐานของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) รำ
เพลงช้า-เร็วแบบตัด รำแม่บท แม่ท่ายักษ์ แม่ท่าลิงแบบตัด อากัปกิริยาและท่าเบ็ดเตล็ดของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) 
นั่ง ยืน เดิน คลาน หกคะเมน ตีลังกา ฯลฯ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

 

 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๒  รำตรวจพลในการแสดงโขน     ๑ – ๔ – ๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติการรำตรวจพลในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๒. รู้หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพท์การรำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๓. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติการใช้อาวุธรำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๔. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติท่ารำตรวจพลในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์การรำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๓. ปฏิบัติการใช้อาวุธรำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๔. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หล ักว ิ ธ ีปฏ ิบ ัต ิการรำตรวจพลและการใช ้นาฏศ ัพท ์ ในการแสดงโขนต ัวพระ คนธงย ักษ์   
เขนยักษ์ เสนายักษ์ พญายักษ์ คนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎและพญาวานร และบทบาทตัวเบ็ดเตล็ด อาทิ คน
กางกลด ราชสีห์-ม้าลากรถ ตลกยกเตียง ตลกถือศร เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๓  รำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน    ๑ – ๔ – ๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถปฏิบัติการรำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๒. สามารถปฏิบัตินาฏยศัพท์รำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการรำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์รำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได ้
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีปฏิบัติการรำหน้าพาทย์และการใช้นาฏศัพท์ในการหน้าพาทย์สำหรับการแสดงโขนตัวพระ ยักษ์
และลิง ได้แก่ เพลงรัว เสมอ โอด เพลงเร็ว ลา กราวนอก กราวใน เชิด เชิดฉิ่ง-ศรทนง และกราวรำ ตามลำดับชั้น
ของตัวละครได้ 
   
๒๐๓๐๑-๒๑๐๔  รำตีบทและรำใช้ในการแสดงโขน     ๑–๔–๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้  
 ๑. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติการรำตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได ้
 ๒. รู้หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพท์การรำตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได้ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 



๑๙๒ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการรำตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได้ 
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์รำตีบทและรำใช้บทในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได ้
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีปฏิบัติการรำตีบทและรำใช้บท และการใช้นาฏศัพท์รำตีบทและรำใช้บท สำหรับการแสดงโขนตัว
พระ ยักษ์และลิง ได้แก่ การตีบทพากย์เมือง พากย์พลับพลา พากย์รถ การเจรจาจัดทัพ เจรจาพักทัพ หย่าทัพ 
การตีบทท้ารบ และการรำใช้บทเพลง ช้าปี่ใน รำดาบ สิงโต นกจากและร้องรื้อร่าย ของตัวละครในการแสดงโขน 
ตอนยกรบ ได ้
   
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๒๑๐๕  กระบวนรบในการแสดงโขน     ๑–๔–๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติท่ารบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้ 
 ๒. รู้หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพท์ท่ารบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการรบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้ 
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ท่ารบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีปฏิบัติกระบวนการรบและรบขึ้นลอย การใช้นาฏศัพท์ในการรบและรบขึ้นลอยสำหรับการแสดง
โขนตัวพระราม พระลักษณ์ พญาวานร เสนาลิง พญายักษ์ ยักษ์เสนา และเสนายักษ์ ในการแสดงโขน ตอน ยกรบ 
ด้วยอาวุธศร กระบองและพระขรรค์ได้ 
  



๑๙๓ 
 

 

๒๐๓๐๑-๒๑๐๖  การแสดงโขน       ๑–๔–๓ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้หลักและวิธีการปฏิบัติการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๒. รู้หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพท์การแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติปฏิบัติการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์นาฏยศัพท์การแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้ 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ อุปกรณ์การแสดง วิธีปฏิบัติการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ)  ใน
บทบาทตัวพระ ยักษ์ ลิง ตามจารีตการแสดง การใช้นาฏศัพท์สำหรับการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) ใน
บทบาทตัวพระ ยักษ์ ลิง และจัดเตรียบองค์ประกอบ อุปกรณ์การแสดง ให้ถูกแบบแผนตามจารีตการแสดงโขน 
  

  

 

 

 

๒. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( ๓๖  หน่วยกิต)   
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑  นาฏศิลป์ไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒  นาฏศิลป์ไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๔  นาฏศิลป์ไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 



๑๙๔ 
 

 

๒๐๓๐๒-๒๐๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 

 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต) 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๒  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๑   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๓  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๒   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๔  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ๓   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๕  ระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๖  รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด    ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนในสาขาวิชา 

๒๐๓๐๒-๒๒๐๑  ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๒  ทักษะการแสดงละครพูด     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๓  ทักษะการแสดงละครพันทาง    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๔  ทักษะการแสดงละครร้อง     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๕  ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๖  ทักษะการแสดงละครเวที     ๑-๔-๓ 

 

 
 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

๒๐๓๐๒-๒๐๐๑  นาฏศิลป์ไทย ๑       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๑๙๕ 
 

 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ  
ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน    
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด   
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่ารำและเพลงขับร้อง ของระบำมาตรฐานกฤดาภินิหาร  
รำหน้าพาทย์ ตระนิมิต เสมอควง ระบำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนภูไท ฟ้อนลาวคำหอม รองเง็ง ชุมนุมเผ่าไทย ระบำ
โบราณคดี ชุดทวารวดี 
 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒  นาฏศิลป์ไทย ๒       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
   ๑. เข้าใจเกี ่ยวกับประวัต ิความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ  
ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบ
แผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ใฝ่หาความรู้ความ
ชำนาญทางด้านศิลปะ เสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ 
อย่างมีความสุข 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธ ิบายเก ี ่ ยวก ับท ี ่ มา ความหมาย องค ์ประกอบของ ระบำมาตรฐาน รำหน ้าพาทย์   
ระบำเบ็ดเตล็ด   
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ท ี ่ ม า  ความหมาย  องค ์ประกอบ  ฝ ึ กปฏ ิบ ั ต ิ ท ่ า ร ำและ เพลงข ั บร ้ อ ง  ระบำ มาตรฐ าน  
ระบำสี่บท บทที่ ๑ (เพลงพระทอง) สี่บทบทที่ ๒ (เพลงเบ้าหลุด) เพลงเชิดฉิ่งออกเชิดจีน รำหน้าพาทย์สาธุการ 
ระบำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนม่านมงคล ฟ้อนแคน เต้นกำรำเคียว ระบำโบราณคดี ชุดศรีวิชัย  
 
 
 



๑๙๖ 
 

 

 
 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๓       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบรำมาตรฐาน 
ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน   
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด และการแสดง  
เป็นชุดเป็นตอน ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชานาฏศิลป์ไทย เรียนรู้หลักการและรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติให้เกิดทักษะทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน รำ
หน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน   
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำ รำมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุด 
เป็นตอน ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
  ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่ารำและเพลงขับร้อง รำมาตรฐาน ฉุยฉาย
เบญกาย ระบำมาตรฐาน ดาวดึงส์ รำหน้าพาทย์ โอดชั้นเดียว โอด ๒ ชั้น ระบำเบ็ดเตล็ด พม่าเปิงมาง ระบำ
นพรัตน ์ระบำโบราณคดี ชุดลพบุรี ไกรลาศสำเริง การแสดงเป็นชุดเป็นตอน เรื่องรามเกียรติ์  ตอน ศึกพรหมาสตร์ 
(ตับพรหมมาสตร์) 
 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓  นาฏศิลป์ไทย ๔       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข ้าใจเก ี ่ยวกับประว ัต ิความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของร ูปแบบ  
ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด   
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. จัดแสดงละครรำเชิงบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาในลักษณะโครงงาน 
 ๔. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่
นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  และประยุกต์ใช้วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมตามวุฒิสภาวะผู้เรียน 
สมรรถนะรายวิชา 



๑๙๗ 
 

 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ 
ระบำเบ็ดเตล็ด   
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำระบำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จัดการแสดงละครรำเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
  ท ี ่ ม า  ค ว า ม ห ม า ย  น า ฏ ย ศ ั พ ท ์  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ท ่ า ร ำ แ ล ะ เ พ ล ง ข ั บ ร ้ อ ง  
ระบำมาตรฐาน ย่องหงิด ระบำสี่บท บทที่ ๓ (เพลงสระบุหล่ง) บทที่ ๔ (เพลงบลิ่ม) รำหน้าพาทย์ตระบองกัน 
ชำนาญ ระบำเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ ฟ้อนม่าน-มอญสัมพันธ์ รำเหย่ย ระบำโบราณคดี ชุดเชียงแสน 
 
๒๐๓๐๒-๒๐๐๔  นาฏศิลป์ไทย ๕       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ รำมาตรฐาน 
รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน    
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลงรำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็น
ชุดเป็นตอน  ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานรู้จักวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ เปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์   
มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ภาคภูมิใจศรัทธาในวิชาชีพ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ระบำ
เบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน    
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลงรำมาตรฐาน รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุด 
เป็นตอน ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ท ี ่ ม า  ค ว า ม ห ม า ย  น า ฏ ย ศ ั พ ท ์  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ท ่ า ร ำ แ ล ะ เ พ ล ง ข ั บ ร ้ อ ง  
ของรำมาตรฐาน ฉุยฉายพราหมณ์ รำหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน - ปลายเข้าม่าน บาทสกุณี ระบำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนแพน 
ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ระบำโบราณคดีชุดสุโขทัย การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนารำพึง
ถึงสามนาง (เพลงช้าปี่) และตอน ย่าหรันตามนกยูง  
 
 
  



๑๙๘ 
 

 

๒๐๓๐๒-๒๐๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๖       ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ รำหน้า
พาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน    
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  ได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน 
 ๓. จัดแสดงละครรำเชิงบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาในลักษณะโครงงาน 
 ๔. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความตระหนัก ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นำความรู้มาสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้โดยการบูรณาการจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การ
แสดงเป็นชุดเป็นตอน 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำ รำหน้าพาทย์ ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จัดการแสดงละครรำเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบฝึกปฏิบัติท่ารำและเพลงขับร้อง รำหน้าพาทย์โลม – ตระนอน 
เสมอลาว ระบำเบ็ดเตล็ด รำซัดชาตรี เซิ้งกระหยัง การแสดงเป็นชุดเป็นตอน เรื่อง พระลอ ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ การ
แสดงเป็นชุดเป็นตอน ละครนอกเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอนพลายบัวเกี้ยวนางตานี การแสดงเป็นชุดเป็นตอน เรื่อง 
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น 
รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด 
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์เบื้องต้น รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน  
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ละครเบื้องต้น นาฏยศัพท์
เบื ้องต้น เพื ่อเป็นพื ้นฐานในการศึกษานาฏศิลป์ไทยในระดับสูงขึ ้นและเห็นคุณค่าเพื ่ออนุร ักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการฝึกหัดเบื้องต้น  นาฏย
ศัพท์เบื้องต้น รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์เบื้องต้น รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่ มา  ความหมาย หล ักการปฏ ิบ ัต ิ ของการฝ ึ กห ั ด เบ ื ้ องต ้น  ได ้ แก ่  การน ั ่ ง  การทรงตั ว  
การดัดมือ ดัดแขน ถองสะเอว คลาน เดิน นาฏยศัพท์เบื้องต้นได้แก่ กระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ  ประวัติ
ความเป็นมา องค์ประกอบและประโยชน์ของการฝึกปฏิบัต ิรำมาตรฐาน เพลงช้า – เพลงเร ็ว (แบบตัด)  
ระบำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนเงี้ยว  ฝึกออกเสียงตามจังหวะหน้าทับปรบไก่ ร้องทำนองเพลงสร้อยสนตัด หน้าทับสองไม้ 
ร้องทำนองเพลงเร็ว  
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๒  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๑    ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง 
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความรู ้ ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่า เพื ่ออนุร ักษ์ส ืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธ ิบายเก ี ่ยวก ับความหมาย ประว ัต ิความเป ็นมา องค ์ประกอบของระบำเบ ็ดเตล ็ดและ 
การแสดงพ้ืนเมือง 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมืองได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ท ี ่ ม า  ค ว ามหมาย   อ งค ์ ป ร ะกอบและประ โยชน ์ ข อ งก ารฝ ึ กปฏ ิ บ ั ต ิ  ร ะบ ำ เบ ็ ด เ ตล็ ด   
ระบำไก่  รำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง และการแสดงพ้ืนเมืองเซิ้งสวิง 
  
๒๐๓๐๒-๒๑๐๓  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๒    ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกบัที่มาความหมาย นาฏยศัพท์  ระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการแสดงพ้ืนเมือง 
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำและขับร้อง ระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการแสดงพื้นเมือง ได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน 



๒๐๑ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการ
แสดงพ้ืนเมือง 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง ระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจ และการแสดงพ้ืนเมืองได้ถูกต้องตาม
แบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจศรีอยุธยา กราววีรสตรี 
และการแสดงพ้ืนเมืองฟ้อนเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๔  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๓    ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดง
พ้ืนเมือง  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนเมือง ได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่านำไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพต่อไปได้ ด้วยการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับศาสตร์แขนงอ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดง
พ้ืนเมือง  
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 



๒๐๒ 
 

 

 ศึกษาที ่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ด สีนวล ระบำม้า และ 
การแสดงพ้ืนเมืองฟ้อนขันดอก 
 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๕  ระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำมาตรฐาน และระบำเบ็ดเตล็ด 

๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ความเข้าใจตระหนักเห็นคุณค่า อนุรักษ์  สืบทอดและ
เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลงระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำมาตรฐาน เทพบันเทิง กฤดาภินิหาร ระบำ
เบ็ดเตล็ดชุมนุมเผ่าไทย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๑๐๖  รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบของรำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่านำไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพต่อไปได้ ด้วยการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับศาสตร์แขนงอ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 



๒๐๓ 
 

 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำและขับร้องเพลง รำมาตรฐานและระบำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาที ่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำมาตรฐานแม่บทเล็ก ระบำเบ็ดเตล็ด 
มยุราภิรมย์ และไกรลาศสำเริง 
  
๒๐๓๐๒-๒๒๐๑  ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละคร 
อิงประวัติศาสตร์  
 ๒. สามารถแสดงละครอิงประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่อง เช่น เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามคำแหงหรือ
เจ้าหญิงแสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครอิงประวัติศาสตร์ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่อง เช่น เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามคำแหง
หรือเจ้าหญิงแสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธีการแสดง และฝึกทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์
หนึ่งเรื่อง  เช่น เรื่อง เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามคำแหงหรือ เจ้าหญิงแสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใด
ตอนหนึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๒  ทักษะการแสดงละครพูด      ๑-๔-๓ 



๒๐๔ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงละครพูดแบบ
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ละครพูดสลับลำ การอ่านและตีความหมายบทละครทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง  
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบหนึ่งเรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดคำกลอน
เรื่องเวนิสวานิช หรือ ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท หรือ ละครพูดสลับลำเรื่องปล่อยแก่ 
(เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครพูด ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบ 
เช่นเห็นแก่ลูก ละครพูดคำกลอน เรื่องเวนิสวานิช (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบหนึ่งเรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดคำกลอน
เรื่องเวนิสวานิช หรือ ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท หรือ ละครพูดสลับลำเรื่องปล่อยแก่ 
(เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงและฝึกการแสดง ละครพูดแบบองก์
เดียวจบหนึ่งเรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดคำกลอนเรื่องเวนิสวานิช หรือ ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท หรือ ละครพูดสลับลำเรื่องปล่อยแก่ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๓  ทักษะการแสดงละครพันทาง     ๑-๔-๓ 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครพันทาง 
 ๒. ปฏิบัต ิการแสดงละครพันทาง เช ่น เร ื ่อง ราชาธิราช หรือ พญาผานอง หรือ พระลอ ฯลฯ  
(เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครพันทาง ส่งเสริมศิลปะนิสัย  
มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครพันทาง 
 ๒ . ปฏิบ ัต ิการแสดงละครพันทางเช ่น เร ื ่อง ราชาธ ิราช หร ือ พญาผานอง หร ือ พระลอ ฯลฯ  
(เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 

คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงและฝึกการแสดงละครพันทาง เช่น 
เรื่อง ราชาธิราช หรือ พญาผานอง หรือ พระลอ ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
  
๒๐๓๐๒-๒๒๐๔  ทักษะการแสดงละครร้อง      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครร้อง 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครร้อง เรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครร้อง ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละครลักษณะวิธีการแสดงของละครร้อง 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงและฝึกการแสดง 
 ละครเรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)  



๒๐๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๕  ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครพื้นบ้าน  
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครพื้นบ้านหนึ่งเรื่อง (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าของการแสดงละครพื้นบ้าน ส่งเสริมศิลปะนิสัย  
มีความอดทน ขยันหมั ่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื ่อเป็นพื ้นฐาน  
ในการศึกษาต่อ   
สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครพื้นบ้าน 
 ๒. แสดงละครพ้ืนบ้านหนึ่งเรื่อง (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
คำอธิบายรายวิชา 

ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธีการแสดง และปฏิบัติการแสดงละครพื้นบ้านหนึ่งเรื ่อง 
(เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง) 
 
๒๐๓๐๒-๒๒๐๖  ทักษะการแสดงละครเวที      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครเวที 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครเวที 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครเวที ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครเวที 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครเวที 
คำอธิบายรายวิชา 



๒๐๗ 
 

 

ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธีการแสดง และฝึกปฏิบัติการแสดงละครเวที 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สาขาวิชาปี่พาทย ์

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๑  ปี่พาทย์ ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๒  ปี่พาทย์ ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๓  ปี่พาทย์ ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๔  ปี่พาทย์ ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๕  ปี่พาทย์ ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๖  ปี่พาทย์ ๖      ๐-๑๒-๖ 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

สำหรับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องสายไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย       

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ทำนองหลัก ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ทำนองหลัก ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ทำนองหลัก ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ทำนองหลัก ๔      ๑-๔-๓ 



๒๐๘ 
 

 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ทำนองหลัก ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ทำนองหลัก ๖      ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนในสาขาวิชาปี่พาทย์ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๒๐๑  ปี่ใน ๑       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๒  ปี่ใน ๒       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๓  ปี่ใน ๓       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๔  ปี่ใน ๔       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๕  ปี่ใน ๕       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๖  ปี่ใน ๖       ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๓๐๑  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๒  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๓  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๔  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๕  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๖  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖     ๑-๔-๓ 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

๒๓๓๐-๑๓๐๑ ปี่พาทย์ ๑        ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทย รู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม     

สมรรถนะรายวิชา 
๑. อธิบายเกี่ยวกับเสียงของวงปี่พาทย์เสภา ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
๒. นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงเสภา เพลงฉิ่ง เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ 



๒๐๙ 
 

 

๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง   
๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับเสียงของวงปี่พาทย์เสภา ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  กระบวนการทาง
ดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงแขกมอญ เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น เพลง
จระเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงระบำฉิ่ง เพลงระบำดาวดึงส์ เพลงระบำทวารวดี 
เพลงพญาเดิน เพลงฉิ่งกระบอก 
 ปี่ใน เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงระบำสุโขทัย และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด พากย์โอ้ พากย์ชมดง เพลงพญาเดิน เพลงตระนิมิต เพลง
ตระบองกัน เพลงคุกพาทย์ เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงแผละ เพลงเชิดฉาน เพลงศรทนง เพลงโคมเวียน กลอง
ยาว เบื้องต้น และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๓-๒๐๐๒  ปี่พาทย์ ๒       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม 

สมรรถนะรายวิชา 



๒๑๐ 
 

 

๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักวิธีและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ 
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง   
๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงราตรีประดับดาว เถา 
เพลงขอมทรงเครื่อง เถา เพลงตับพรหมาสตร์ เพลงระบำกรับ เพลงระบำกฤดาภินิหาร เพลงระบำศรีวิชัย เพลง
กราวนอก 
 ปี่ใน เพลงเข้าม่าน เพลงระบำลพบุรี และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด-กลองแขก เพลงตับพรหมาสตร์ การแสดงโขน (ตรวจพล) 
ระบำสี่บท สดายง เขมร ฝรั่ง  กลองสองหน้า รัวประลองเสภา ปรบไก่ สองไม้ เพลงพม่าห้าท่อน รำมะนา 
เบื้องต้น และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๓-๒๐๐๓  ปี่พาทย์ ๓       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 



๒๑๑ 
 

 

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม     

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลงศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงโหมโรงกลางวัน เพลงช้า และเพลงระบำ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงกลางวัน เพลงช้าเรื่องจีนแส เพลงระบำ
ไกรลาศสำเริง เพลงระบำลพบุรี เพลงมยุราภิรมย์ 
 ปี่ใน  เพลงกราวใน เพลงนารายณ์แปลงรูป สามชั้น และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด  เพลงโหมโรงกลางวัน กลองเส็ง เบื้องต้น ปฏิบัติเครื่อง
ประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๓-๒๐๐๔  ปี่พาทย์ ๔       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม     

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงมอญ และเพลง
ระบำ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก  เพลงสารถี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลง
พม่าเห่ เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม สามชั้น เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงตับนิทรา
ชาคริต เพลงเรื่องนางหงส์ สองชั้น เพลงประจำวัด เพลงประจำบ้าน เพลงระบำเชียงแสน เพลงระบำนพรัตน์ เพลง
ระบำเทพบันเทิง 
 ปี่ใน  เพลงฉิ่งพระฉัน เพลงพัดชา และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ กลองแขก  โยน - แปลง นางหงส์ สองชั้น นางหน่าย ตะโพนมอญ -เปิงมาง
คอก เพลงประจำวัด เพลงประจำบ้าน เพลงเชิญ เพลงยกศพ กลองหาง เบื้องต้น  ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ  
ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่    
 



๒๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๓-๒๐๐๕  ปี่พาทย์ ๕       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม     

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงช้า เพลงหน้าพาทย์ เพลงระบำ และ
เพลงเดี่ยว 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก  เพลงแขกมอญ เถา เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงแขก
ลพบุรี สามชั้น เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงช้าเรื่องพระรามเดินดง เพลงโลม-ตระนอน เพลงคุกพาทย์ เพลงโหม



๒๑๔ 
 

 

โรงกราวนอก เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย เพลงระบำมฤคระเริง เพลงระบำสุโขทัย เพลงเดี่ยว (เพลงนกขม้ิน สามชั้น 
หรือ เพลงพญาโศก สามชั้น หรือ เพลงสารถี สามชั้น หรือ เพลงแขกมอญ สามชั้น หรือ เพลงเชิดนอก)  
 ปี่ใน  เพลงช้าเรื่องสร้อยสน เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตร
ฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน - กลองทัด เพลงเสมอภาษาต่างๆ เพลงเสมอมาร เพลงเสมอเถร 
เพลงช้าเรื่องพระรามเดินดง  กลองแขก เพลงสมิงทอง เพลงจำปาทองเทศ เพลงนางหงส์ สามชั้น โทนชาตรี และ
กลองชาตรี เบื้องต้น กลองสองหน้า ประกอบเพลงเดี่ยว เพลงนกขม้ิน เพลงพญาโศก ทับโนราห์ และกลองชาตรี 
เบื้องต้น ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๓-๒๐๐๖  ปี่พาทย์ ๖       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีไทย และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม     

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภท เพลงสามชั้น  เพลงเถา  เพลงหน้าพาทย์ เพลงตับและ   เพลง
ระบำ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  



๒๑๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงแสนคำนึง เถา เพลงสุรินทราหู เถา เพลงแขกโอด 
สามชั้น เพลงทยอยเขมร เถา เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเทพนิมิต สามชั้น เพลงเสมอมาร เพลงเสมอเถร 
เพลงตับนาคบาศ  
 ปี่ใน เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงฉุยฉาย และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 
 เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน - กลองทัด เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก เพลงบาทสกุณี 

กลองแขก เพลงสระหม่าแขก กลองสองหน้า ประกอบเพลงเดี่ยว เพลงสารถี เพลงแขกมอญ โทนชาตรี 
และกลองชาตรี มโนราห์บูชายัญ ร่ายชาตรี และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ทำนองหลัก ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 



๒๑๖ 
 

 

 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงเถา  และเพลงสามชั้น 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การ
ปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ ่แบบฝึกหัดทักษะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงแป๊ะ สามชั้น 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ทำนองหลัก ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง  ประเภท เพลงตับ   
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต  การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี   
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง, เพลงจระเข้หางยาว, เพลงตวงพระธาตุ, เพลงนก
ขม้ิน) 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ทำนองหลัก ๓        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 



๒๑๗ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์  
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี   
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุการ 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ทำนองหลัก ๔        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์  
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี   
ฆ้องวงใหญ่ 

ฆ้องวงใหญ่ เพลงเหาะ เพลงรัว เพลงกลม เพลงชำนาญ 
 
 



๒๑๘ 
 

 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ทำนองหลัก ๕        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงช้าเพลงเร็ว 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ทำนองหลัก ๖        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ       

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  



๒๑๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงคุกพาทย์ เพลงเชิด 

 
 
 

๒๐๓๐๕-๒๒๐๑  ปี่ใน ๑         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะ ส่วนประกอบ เสียงของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน แบบฝึกทักษะ (นิ้วลองปี่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง 
 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๒  ปี่ใน ๒         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        



๒๒๐ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน เพลงโล้ เพลงเหาะ 
 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๓  ปี่ใน ๓         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ เพลงฉิ่ง 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน เพลงสาธุการ เพลงฉิ่งมุล่ง 

 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๔  ปี่ใน ๔         ๑-๔-๓ 



๒๒๑ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์  และเพลงระบำ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน เพลงชำนาญ เพลงกลม เพลงระบำสุโขทัย 
 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๕  ปี่ใน ๕         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้  
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงระบำ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  



๒๒๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน เพลงกราวใน เพลงระบำศรีชยสิงห์ เพลงระบำลพบุรี 

 
๒๐๓๐๕-๒๒๐๖  ปี่ใน ๖         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น และเพลงฉิ่ง 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. สามารถบำรุงรักษาปี่ใน  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน เพลงพัดชา เพลงฉิ่งตรัง 
 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๑  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 



๒๒๓ 
 

 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น เพลงชั้นเดียว  และเพลงตับ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การ
ปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  แบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ สองชั้นและชั้น
เดียว เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง, เพลงจระเข้หางยาว, เพลงตวงพระธาตุ, เพลงนกขมิ้น) 
 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๒  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ เพลงสองชั้น 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงระบำไก่ เพลงโยสลัม  เพลงลาวสมเด็จ เพลงฟ้อนเงี้ยว 
  
 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๓  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 



๒๒๔ 
 

 

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ       

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภทเพลงที่ใช้ในการแสดง และเพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงรำสีนวล เพลงรัว เพลงชมตลาด  เพลงเร็ว เพลงลา 
 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๔  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ และเพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 



๒๒๕ 
 

 

 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงระบำลพบุรี ระบำม้า เพลงปฐม เพลงเสมอ 
 
 
 

๒๐๓๐๕-๒๓๐๕  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น  เพลงระบำ และเพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงสะสม เพลงระบำศรีวิชัย เพลงต้นวรเชษฐ์ เพลงเหาะ 

 
๒๐๓๐๕-๒๓๐๖  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ       

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 



๒๒๖ 
 

 

 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ เพลงหน้าพาทย์ และเพลงสองชั้น 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงระบำทวารวดี เพลงระบำดอกบัว เพลงโอด เพลงเวสสุกรรม 
 

  



๒๒๗ 
 

 

๔. สาขาวิชาเครื่องสายไทย 

 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     ท-ป-น 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๑  เครื่องสายไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๒  เครื่องสายไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๓  เครื่องสายไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๔  เครื่องสายไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๕  เครื่องสายไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๖  เครื่องสายไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 
  

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑  เครื่องสายไทย ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๒  เครื่องสายไทย ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓  เครื่องสายไทย ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔  เครื่องสายไทย ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕  เครื่องสายไทย ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖  เครื่องสายไทย ๖      ๑-๔-๓ 

  



๒๒๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 

๒๐๓๐๔-๒๐๐๑  เครื่องสายไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มา ประเภท

ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 

 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที ่มา 

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 

 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย ประเภทเพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา 

และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 

 วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย รูปแบบของวงดนตรีไทยในสมัยต่าง ๆ ลักษณะส่วนประกอบและ

หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง 

ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการรับส่งการขับร้อง 

 ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงบุหลันลอยเลื่อน  เพลงมหาชัย (ทางไทย) เพลงพม่าห้าท่อน 

สามชั้น ทางพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงตับมโหรี เพลง

ราตรีประดับดาว เถา เพลงเขมรลออองค์ เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงการเวกเล็ก เถา เพลงระบำกฤดาภินิหาร 

เพลงระบำทวารวดี เพลงระบำดาวดึงส์  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

 

 
 
 
 
 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๒  เครื่องสายไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย 
 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับคุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา 
ประเภทของเครื่องดนตรีไทย และหลักวิธีการปฏิบัติจังหวะฉิ่ง 
 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง 
เพลงตับ เพลงเถา และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทย  หลักวิธีการปฏิบัติจังหวะฉิ่งอัตราสามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต 
บันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและวิธีการ  

ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงมหาฤกษ์ (ทางไทย) เพลงมหากาล เพลงสาลิกาชมเดือนสาม
ชั้น เพลงโหมโรงมหาราช  เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงจีนขิมเล็ก เถา เพลงขอมทรงเครื่อง เถา เพลงอาหนู เถา 
เพลงสร้อยลำปาง เถา เพลงระบำศรีวิชัย เพลงระบำฉิ่ง เพลงระบำกรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๔-๒๐๐๓  เครื่องสายไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มาเพลงไทย 
และการปฏิบัติจังหวะหน้าทับ 
 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มา
เพลงไทย และการปฏิบัติจังหวะหน้าทับ 
 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง 
เพลงตับ เพลงเถา และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มาเพลงไทย ประวัติ
เพลงไทย ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การปฏิบัติจังหวะหน้าทับปรบไก่ อัตราจังหวะ สามชั้น สองชั้น และ
ชั้นเดียว  

ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงแมลงภู่ทอง เพลงสะสม เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น เพลงแขก
ลพบุรีสามชั้น  เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง เพลงตับนางซินเดอเรลลา เพลงเขมรเลียบพระนคร เถา 
เพลงสารถี เถา  เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงแสนคำนึง เถา เพลงระบำลพบุรี และเพลงระบำไกรลาศ เพลง
ระบำนพรัตน์   
 



๒๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๔  เครื่องสายไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มาเพลงไทย 
และการปฏิบัติจังหวะหน้าทับ 
 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มา
เพลงไทย และการปฏิบัติจังหวะหน้าทับ 
 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง 
เพลงตับ เพลงเถา และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มาเพลงไทย ประวัติ
เพลงไทย ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การปฏิบัติจังหวะหน้าทับสองไม้ อัตราจังหวะ สามชั้น สองชั้น และ
ชั้นเดียว  



๒๓๒ 
 

 

ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงนาคเกี้ยว เพลงตระนิมิต  เพลงแขกโอด สามชั้น  เพลงเทพ
นิมิต สามชั้น เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ออกขยะแขยง  เพลงตับลมพัดชายเขา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม  เถา 
เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงหกบท เถา  เพลงระบำเชียงแสน และเพลงระบำเทพบันเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๔-๒๐๐๕  เครื่องสายไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มาเพลงไทย 
และหลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย และหลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลาย
รูปแบบ 



๒๓๓ 
 

 

 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง 
เพลงตับ เพลงเถา เพลงระบำ เพลงเรื่อง และเพลงเดี่ยว 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย    
การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ  

ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง  เพลงเทวาประสิทธิ์  เพลงสุรินทราหูสาม ชั้น 
เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา เพลงตับจูล่ง เพลงแขกมอญ เถา เพลงอาถรรพ์ เถา  เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา  เพลง
อกทะเล เถา เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงระบำสุโขทัย เพลงระบำมยุราภิรมย์ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น  

จะเข้ เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง  เพลงเทวาประสิทธิ์  เพลงสุรินทราหูสาม ชั้น เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา 
เพลงตับจูล่ง เพลงแขกมอญ เถา เพลงอาถรรพ์ เถา  เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา  เพลงอกทะเล เถา เพลงฉิ่งมุล่ง เพลง
ระบำสุโขทัย เพลงระบำมฤคระเริง เพลงเดี่ยวลาวแพน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๔-๒๐๐๖  เครื่องสายไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี  ประวัติที่มาเพลงไทย 
หลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ และการนำเสนอ
ผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 
 ๒. มีทักษะดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ และบันทึกโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 



๒๓๔ 
 

 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย หลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
และการนำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 
 ๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง 
เพลงตับ เพลงเถา เพลงเรื่อง และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผลงานหรือจัดการ
แสดงดนตรีที่เหมาะสม เพลงพญาสี่เสา  เพลงกล่อมพญา เพลงตับลมพัดชายเขา เพลงภิรมย์สุรางค์สาม ชั้น  เพลง
โหมโรงรัตนโกสินทร์  เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงถอนสมอ เถา  เพลงปลาทอง เถา  เพลงแขกขาว เถา  เพลง
ฟ้อนม่านมงคล และเพลงฉิ่งตรัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 



๒๓๕ 
 

 

 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑  เครื่องสายไทย ๑       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของ
เครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
ชั้นดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย ทักษะขั้นพื้นฐาน และการเพลงประเภท
เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น ดังนี้  

 ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงลาวจ้อย เพลงอ่ืน ๆ 
 ขิม เพลงจีนรัว เพลงพม่าเขว เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงลาวจ้อย หรือเพลงอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๒  เครื่องสายไทย ๒       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของ
เครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
สองชั้น  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย และฝึกปฏิบัติ เพลงลาวเล็กตัดสร้อย 
เพลงลาวเล่นน้ำ เพลงลาวกระตุกก่ี เพลงลาวกระแตเล็ก เพลงลาวสมเด็จ เพลงจีนไจ๋ยอ หรือเพลงอื่น ๆ  
  
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓  เครื่องสายไทย ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และหลักการบรรเลง
รวมวง 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย และการบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 



๒๓๗ 
 

 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทยและหลักการ
บรรเลงรวมวง 
 ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
สองชั้น และเพลงระบำ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และการบรรเลงรวมวงโดยเน้น
การบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การบันทึกโน้ตเพลงไทย การฝึกทักษะ เพลงคลื่น
กระทบฝั่ง เพลงบังใบ เพลงแขกสาหร่าย เพลงโยสลัม เพลงระบำดอกบัว เพลงจีนรำพัด หรือเพลงอื่น ๆ  
 
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔  เครื่องสายไทย ๔       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และหลักการบรรเลงรวมวง 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย และการบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และหลักการ
บรรเลงรวมวง 
 ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
สามชั้น และเพลงระบำ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย      
หลักและการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การฝึก เพลง
แขกต่อยหม้อ เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น เพลงอาหนู สองชั้น หรือเพลงอื่น ๆ  

 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕  เครื่องสายไทย ๕       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลง
ไทย  การบรรเลงรวมวง และการนำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 



๒๓๘ 
 

 

 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย นำความรู้มาบูรณา
การและสร้างงานด้านดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การ
บันทึกโน้ตเพลงไทย  การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
และการนำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 
          ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมใน 
เพลงสองชั้น  

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การนำเสนอผลงานหรือ
จัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม การฝึกทักษะ เพลงลาวคำหอม เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำเนินทราย เพลงลาว
ดวงเดือน หรือเพลงอื่น ๆ  
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖  เครื่องสายไทย ๖       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลง
ไทย  การบรรเลงรวมวง และการนำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย นำความรู้มาบูรณา
การและสร้างงานด้านดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การ
บันทึกโน้ตเพลงไทย  การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
และการนำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม 
 ๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมใน 
เพลงสองชั้น เพลงโหมโรง เพลงระบำ และเพลงเถา  
คำอธิบายรายวิชา 



๒๓๙ 
 

 

 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การนำเสนอผลงานหรือ
จัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม ฝึกเพลงโหมโรงปฐมดุสิต เพลงเขมรไทรโยค เพลงมยุราภิรมย์ เพลงแขกอะหวัง เถา 
เพลงแสนคำนึง สองชั้น หรือเพลงอื่น ๆ 
 
  



๒๔๐ 
 

 

๕. สาขาวิชา คีตศิลป์ไทย 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๑  คีตศิลป์ไทย ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๒  คีตศิลป์ไทย ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๓  คีตศิลป์ไทย ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๔  คีตศิลป์ไทย ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๕  คีตศิลป์ไทย ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๕-๒๐๐๖  คีตศิลป์ไทย ๖      ๐-๑๒-๖ 
  

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ขับร้องเพลงไทย ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ขับร้องเพลงไทย ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ขับร้องเพลงไทย ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ขับร้องเพลงไทย ๔     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ขับร้องเพลงไทย ๕     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ขับร้องเพลงไทย ๖     ๑-๔-๓ 

  



๒๔๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๑  คีตศิลป์ไทย ๑       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย-์เจรจา ขับเสภา 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย การพากย์-เจรจา การขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา   
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประเภทต่างๆ ได้ตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา 
 การขับร้อง เพลงสาลิกาชมเดือน สามชั้น เพลงเขมรละออองค์ เถา เพลงขอมทรงเครื่อง เถา  เพลงราตรี
ประดับดาว เถา  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง(ทางดึกดำบรรพ์) เพลงตับนางนาค สองชั้น เพลง
ในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง  เพลงจีนเก็บบุปผา เพลงรำแม่บทเล็ก  เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย  
เพลงระบำพม่า-มอญ (ยาดเล้) พากย์สามตระ พากย์เมือหรือพากย์พลับพลา เสภาไทย ตามแบบแผน หลักการ และ
วิธีการขับร้อง  พากย์-เจรจา  ขับเสภา และวิธีการใช้ศัพท์สังคีต ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ 
ความหมายและอารมณ์ของเพลง จังหวะฉิ่งและหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง 
ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๒  คีตศิลป์ไทย ๒       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย-์เจรจา ขับเสภา 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย การพากย์-เจรจา การขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา   
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา    
 การขับร้อง เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น  เพลงสี่บท เถา  เพลงบุหลัน เถา  เพลงอาหนู เถา  เพลงจีนขิมเล็ก 
เถา เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงตับนางซินเดอเรลลา เพลงระบำดาวดึงส์ เพลงฟ้อนเล็บ เพลงฟ้อนเทียน พากย์รถ 
พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เสภาไทย ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประวัติ
และโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ   
จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย 
 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๓  คีตศิลป์ไทย ๓       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย-์เจรจา ขับเสภา 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย การพากย์-เจรจา การขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา   
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา   
 การขับร้อง เพลงแขกลพบุรี สามชั้น  เพลงแสนคำนึง เถา  เพลงเหราเล่นน้ำ เถา  เพลงพม่าเห่ เถา  เพลงเขมร
พวง เถา  เพลงสารถี เถา เพลงตับพรหมาสตร์  เพลงในบทละครเรื่องพระลอ ตอนพระลอลงสวน  เพลงฉุยฉาย
พราหมณ์ เพลงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  เพลงฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน   เพลงระบำนพรัตน์ เพลงระบำเทพบันเทิง  เพลง
ระบำไกรลาสสำเริง  เพลงฟ้อนลาวดวงเดือน  เพลงฟ้อนมาลัย  พากย์ชมดง  พากย์โอ้  เสภาลาว  ตามแบบแผน 
หลักการ และวิธีการขับร้อง  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมาย
และอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง 
ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย 



๒๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๔  คีตศิลป์ไทย ๔       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย-์เจรจา ขับเสภา 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย การพากย์-เจรจา การขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา   
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย  พากย์-เจรจา  ขับเสภา  ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา   



๒๔๕ 
 

 

การขับร้อง เพลงแขกโอด สามชั้น เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม สามชั้น  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา  
เพลงแขกสาย เถา  เพลงหกบท เถา  เพลงโสมส่องแสง เถา  ตับจูล่ง  เพลงในบทละครเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ตอน 
พลายบัวเกี้ยวนางตานี เพลงฉุยฉายวันทองแปลง เพลงฉุยฉายศูรปนขาปลง เพลงฉุยฉายมานพ เพลงระบำอู่ทอง เพลง
ระบำเงือก เจรจาด้นในอารมณ์ต่าง ๆ เจรจากระทู้ เสภาลาว  ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง  พากย์-เจรจา  
ขับเสภา ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง
และหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๕  คีตศิลป์ไทย ๕       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย-์เจรจา ขับเสภา 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย การพากย์-เจรจา การขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   



๒๔๖ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา   
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา 
 การขับร้อง เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงถอนสมอ เถา เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา เพลงอกทะเล เถา  เพลงแขก
มอญ  เถา เพลงแขกขาว เถา  ตับนาคบาศ (เพลงช้าปี่ – เพลงตวงพระธาตุ) เพลงในบทละครเรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง 
เพลงฟ้อนลาวแพน เพลงระบำครุฑ เจรจาด้นในอารมณ์ต่าง ๆ เจรจากระทู้ เสภามอญ ตามแบบแผน หลักการและ
วิธีการขับร้อง  พากย์-เจรจา  ขับเสภา ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์
ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง ฝึกหัดจังหวะ
หน้าทับเพลงไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๕-๒๐๐๖  คีตศิลป์ไทย ๖       ๐-๑๒-๖ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 



๒๔๗ 
 

 

 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  เพลงพ้ืนบ้าน  อ่านทำนองเสนาะ 
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย  ร้องเพลงพื้นบ้าน  อ่านทำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย เพลงพ้ืนบ้าน  อ่านทำนองเสนาะ ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทย ร้องเพลงพื้นบ้าน อ่านทำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา  
 การขับร้อง เพลงเทพบรรทม สามชั้น  เพลงภิรมสุรางค์ สามชั้น  เพลงเทพนิมิต สามชั้น เพลงเทพรัญจวน 
เถา  เพลงแปดบท เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา ลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงทยอยเขมร เถา ตับนาคบาศ (เพลงหนีเสือ – 
เพลงสารถี) เพลงในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่งงาน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เพลงระบำ
ปลา เพลงระบำสวัสดิรักษา เพลงพื้นบ้าน ทำนองเสนาะ ตามแบบแผน หลักการและวิธีการร้องเพลงไทย เพลง
พื้นบ้าน การอ่านทำนองเสนาะ ศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ รสวรรณคดี ความหมาย
และอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ ทำนองเพลง และทำนองเสนาะ จัดกิจกรรมบูรณาการร้อง
กับวงดนตรีไทยและการแสดง  ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 

 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ขับร้องเพลงไทย ๑       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา 
พ้ืนฐานการขับร้องเพลงไทยเกี่ยวกับ ท่านั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง/ออกเสียงและจังหวะ ใน  

การขับร้อง เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสามเส้า เพลงสีนวล เพลงระบำไก่ เพลงฟ้อน
เทียน เพลงพื้นบ้าน ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง ศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบท
ประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้า จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรี
ไทยและการแสดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ขับร้องเพลงไทย ๒       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา      
การขับร้อง  เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น เพลงแขกต่อยหม้อ เถา  เพลงลาวสมเด็จ เพลงโยสลัม เพลงรำ

แม่บทเล็ก  เพลงฟ้อนเงี้ยว เพลงปลุกใจเราสู้ เพลงพื้นบ้าน ตามแบบแผน หลักการและ วิธีการขับร้อง ศึกษา
ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและ
หน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง  

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  ขับร้องเพลงไทย ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 



๒๕๐ 
 

 

 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

คำอธิบายรายวิชา  
การขับร้อง เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น ตับลาวเจริญศรี (เกริ่น  - เพลงกระแตเล็ก) เพลง

นกจาก เพลงระบำดาวดึงส์ เพลงระบำดอกบัว เพลงพ้ืนบ้าน ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง ศึกษาประวัติ
และโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ 
จัดกิจกรรมบูรณาการร้องวงดนตรีไทยและการแสดง 

 
 
 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ขับร้องเพลงไทย ๔       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา  
การขับร้อง เพลงนกเขาขะแมร์ เถา เพลงตับลาวเจริญศรี (เกริ่น  – เพลงลาวกระแซ) เพลงสะสม เพลง

ระบำนกเขามะราปี เพลงพื้นบ้าน ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง ศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง 



๒๕๑ 
 

 

ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์ส ังคีต จ ังหวะฉิ ่งและหน้าทับ  จัดกิจกรรม 
บูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง   
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  ขับร้องเพลงไทย ๕       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ     

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา      
การขับร้อง เพลงกล่อมนารี เถา  เพลงตับวิวาห์พระสมุทร  เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำเนินทราย เพลง

ระบำชุมนุมเผ่าไทย เพลงพื้นบ้าน ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง ศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง 
ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการ
ร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง  

 
 
 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  ขับร้องเพลงไทย ๖       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 



๒๕๒ 
 

 

๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   

คำอธิบายรายวิชา   
 การขับร้อง เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น เพลงลาวคำหอม เพลงฟ้อนลาวดวงเดือน เพลงระบำไกรลาศสำเริง  
เพลงรำวงมาตรฐาน ( ๑๐ เพลง)  เพลงพื้นบ้าน  ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง ศึกษาประวัติและ
โครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ จัด
กิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง 
  



๒๕๓ 
 

 

๖. สาขาวิชาดุริยางค์สากล 

 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑  ดุริยางค์สากล ๑      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒  ดุริยางค์สากล ๒      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๓  ดุริยางค์สากล ๓      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔  ดุริยางค์สากล ๔      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๕  ดุริยางค์สากล ๕      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖  ดุริยางค์สากล ๖      ๐-๑๐-๕ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๗  รวมวง ๑      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๘  รวมวง ๒      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๙  รวมวง ๓      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๐  รวมวง ๔      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๑  รวมวง ๕      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๒๐๑๒  รวมวง ๖      ๐-๒-๑ 

๒.กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลอืก  (ไม่น้อยกวา่  ๑๘  หน่วยกติ) 
 

สำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑  ดุริยางคส์ากล ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒  ดุริยางคส์ากล ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๓  ดุริยางคส์ากล ๓      ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๖-๒๑๐๔  ดุริยางคส์ากล ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๕  ดุริยางคส์ากล ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖  ดุริยางคส์ากล ๖      ๑-๔-๓ 

  



๒๕๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑  ดุริยางค์สากล ๑       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒.  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน 3 ชาร์ป 3 แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่กำหนดตามศักยภาพผู้เรียน   
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง 
   
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒  ดุริยางค์สากล ๒       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๔ ชาร์ป ๔ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 



๒๕๕ 
 

 

 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๔ ชาร์ป ๔ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่กำหนดตามศักยภาพผู้เรียน 
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง    
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๓  ดุริยางค์สากล ๓       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๕ ชาร์ป ๕ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๕ ชาร์ป ๕ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกที่กำหนดตามศักยภาพผู้เรียน 
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง   
 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔  ดุริยางค์สากล ๔       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 



๒๕๖ 
 

 

 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่กำหนดตามศักยภาพผู้เรียน   
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง  
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๕  ดุริยางค์สากล ๕       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกที่กำหนดตามศักยภาพผู้เรียน 
การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง   
 
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖  ดุริยางค์สากล ๖       ๐ - ๑๐ -๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 



๒๕๗ 
 

 

 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. ประยุกต์ บูรณาการ และแสดงการบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลในระดับสูงขึ้นไป  
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงระดับที่สูง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ระดับสูงขึ้นไป 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงในระดับสูง ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง  
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑  ดุริยางค์สากล ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 

คำอธิบายรายวิชา 



๒๕๘ 
 

 

 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรี
สากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว  

 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒  ดุริยางค์สากล ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรี
สากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว  
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๖-๒๑๐๓  ดุริยางค์สากล ๓        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 



๒๕๙ 
 

 

 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง 
 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๔  ดุริยางค์สากล ๔        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรี
สากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๕  ดุริยางค์สากล ๕        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 



๒๖๐ 
 

 

 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพ่ือการ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง   

 
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖  ดุริยางค์สากล ๖        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล 
 ๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
 ๓. สามารถบรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ 
 ๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติ
บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรี
สากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง   
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 

 

๗. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๑  คีตศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๒  คีตศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๓  คีตศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๔  คีตศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๕  คีตศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๖  คีตศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 

 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑  คีตศิลป์สากล ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๒  คีตศิลป์สากล ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๓  คีตศิลป์สากล ๓      ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๗-๒๑๐๔  คีตศิลป์สากล ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๕  คีตศิลป์สากล ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๖  คีตศิลป์สากล ๖      ๑-๔-๓ 

  



๒๖๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๑   คีตศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 

๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 

 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นพ้ืนฐาน Scale, Interval, Major, Minor 
 ๒. ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๔. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  
 ๕. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องพื้นฐาน Scale, Interval, Major, Minor ขับร้องแบบฝึกหัด Concone ขับร้องเดี่ยวและ
ประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๒   คีตศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. มีความรู ้ความเข้าใจสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 
 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor 
 ๒. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกหัดฝึกเทคนิคที่สูงขึ้น (Sight Singing) 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๕. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องที่สูงขึ ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord แบบ Primary ในบันไดเสียง Major 
และ Minor ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกหัดเทคนิค Sight Singing, Ear Training ขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่
สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) 
บทเพลงร้อง Traditional Song, Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้
บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรี 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๓   คีตศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 
 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord และ Secondary 
 ๒. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคที่สูงขึ้น (Sight Singing) ในบันไดเสียง ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต 
 ๓. ปฏิบัติร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๕. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องที่สูงขึ ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord แบบ Primary ในบันไดเสียง Major 
และ Minor Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกหัด Sight Singing ในบันไดเสียง ๖ ชาร์ป ๖ 
แฟลต, Arppegio Interval ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที ่ส ูงขึ ้น ขับร้องเดี ่ยวและประสานเส ียง
ภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song, 
Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง 
บำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมดนตรี 



๒๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๔   คีตศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 
 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord และ Secondary 
 ๒. ปฏิบัติแบบฝึกเทคนิค (Sight Singing, Ear Training) ในบันไดเสียง ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต, Interval 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๕. ปฏิบัติเทคนิคการร้องได้อย่างเหมาะสม (Tone Color, Head Tone & Chest Tone) 
 ๖. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  



๒๖๖ 
 

 

 ๗. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องที ่สูงขึ ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ 
Minor ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและ
ประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional 
Song, Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest 
Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการ
เข้าชมดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๕   คีตศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 
 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 



๒๖๗ 
 

 

 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord และ Secondary 
 ๒. ปฏิบัติแบบฝึกเทคนิค (Sight Singing, Ear Training) ในบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ๗ ชาร์ป ๗ 
แฟลต, Interval 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๕. ปฏิบัติเทคนิคการร้องได้อย่างเหมาะสม (Tone Color, Head Tone & Chest Tone) 
 ๖. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  
 ๗. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องที ่สูงขึ ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ 
Minor ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและ
ประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional 
Song, Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest 
Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการ
เข้าชมดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๐๐๖   คีตศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 



๒๖๘ 
 

 

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก 
 ๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord และ Secondary 
 ๒. ปฏิบัติแบบฝึกเทคนิค (Sight Singing, Ear Training) ในบันเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ๗ ชาร์ป ๗ 
แฟลต, Interval 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึน้ 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียง 
 ๕. ปฏิบัติเทคนิคการร้องได้อย่างเหมาะสม (Tone Color, Head Tone & Chest Tone) 
 ๖. อ่านภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน)  
 ๗. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องที ่สูงขึ ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ 
Minor ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้นขับร้องเดี่ยวและ
ประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional 
Song, Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest 
Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการ
เข้าชมดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 
 

 

 
 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑  คีตศิลป์สากล ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นพ้ืนฐาน Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน (Sight Singing) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นพ้ืนฐาน 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องพื้นฐาน Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นพื้นฐาน ศึกษา
ระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ 
Cannon) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาท
ในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๗-๒๑๐๒  คีตศิลป์สากล ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นพ้ืนฐาน Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน (Sight Singing) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นพ้ืนฐาน 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องพื้นฐาน Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นพื้นฐาน ศึกษา
ระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ 
Cannon) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาท
ในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 



๒๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๓  คีตศิลป์สากล ๓        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นที่สูงขึ้น (Sight Singing, Ear Training) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นที่สูงขึ้น 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 



๒๗๒ 
 

 

 หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight 
Singing, Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับ
ร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๗-๒๑๐๔  คีตศิลป์สากล ๔        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นที่สูงขึ้น (Sight Singing, Ear Training) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นที่สูงขึ้น 



๒๗๓ 
 

 

 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight 
Singing, Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับ
ร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๕  คีตศิลป์สากล ๕        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 



๒๗๔ 
 

 

 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นที่สูงขึ้น (Sight Singing, Ear Training) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นที่สูงขึ้น 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight 
Singing, Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับ
ร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

 

 
๒๐๓๐๗-๒๑๐๖  คีตศิลป์สากล ๖        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นที่สูงขึ้น (Sight Singing, Ear Training) 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นที่สูงขึ้น 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามท่ีกำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight 
Singing, Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับ
ร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๘. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๑  นาฏศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๒  นาฏศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๓  นาฏศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๔  นาฏศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๕  นาฏศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๖  นาฏศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 

  
๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

 สำหรับนักเรียนในสาขาวิชา 
 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑  ไมม์และการแต่งหน้า     ๑-๔-๓ 

 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๒  การบันทึกท่าเต้น (Notation)    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๓  การเต้นสมัยใหม่ ๑     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๑๐๔  การเต้นสมัยใหม่ ๒     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๘-๒๑๐๕  ระบำชุดตามแบบแผน (Repertoire)   ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๖  การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง    ๑-๔-๓ 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา       ท-ป-น 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๑  แจ๊ส ๑       ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๒  แจ๊ส ๒       ๑-๔-๓ 



๒๗๗ 
 

 

 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๓  การเต้นสมัยใหม่ ๑     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๔  การเต้นสมัยใหม่ ๒     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๕  การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๘-๒๒๐๖  การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง    ๑-๔-๓ 
  



๒๗๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๑  นาฏศิลป์สากล ๑      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 

ประเทศอังกฤษ 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate Foundation เบื้องต้น ตามหลักสูตร
สถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ  ท่าท่ีบาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work)       ท่า
กลางห้อง (Centre) การใช้ลีลาแขน ( Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๒  นาฏศิลป์สากล ๒      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 

ประเทศอังกฤษ 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate Foundation ตามหลักสูตรสถาบัน Royal 
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) 
การใช้ลีลาแขน (Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) ระบำ (Dance) การใช้ปลายเท้า (Pointes 
Work) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๓  นาฏศิลป์สากล ๓      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 

ประเทศอังกฤษ 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate เบื้องต้น ตามหลักสูตรสถาบัน Royal 
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ  ท่าที ่บาร์ (Barre)  เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work)   ท่ากลางห้อง 
(Centre) การใช้ลีลาแขน ( Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๑๖ จังหวะ     
(Free Enchainement) 
 
 



๒๘๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๔  นาฏศิลป์สากล ๔      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 

ประเทศอังกฤษ 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑ อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒ ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 



๒๘๒ 
 

 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate  ตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy 
of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การใช้ลีลา
แขน (Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๓๒ จังหวะ (Free Enchainement) 
ระบำ (Dance) การใช้ปลายเท้า (Pointes Work) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๕  นาฏศิลป์สากล ๕      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 

ประเทศอังกฤษ 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 



๒๘๓ 
 

 

 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Advanced Foundation เบื้องต้น ตามหลักสูตรสถาบัน 
Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ  ท่าท่ีบาร์ (Barre)  เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work)   ท่ากลางห้อง 
(Centre) การใช้ลีลาแขน ( Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๓๒ จังหวะ  (Free 
Enchainement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๐๐๖  นาฏศิลป์สากล ๖      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 



๒๘๔ 
 

 

๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance 
ประเทศอังกฤษ 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สากล 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Advanced Foundation ตามหลักสูตรสถาบัน Royal 
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) 
การใช้ลีลาแขน ( Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๑ เพลง (Variation) ระบำ 
(Dance) การใช้ปลายเท้า (Pointes Work)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
 

 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑   ไมม์และการแต่งหน้า      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการใช้ภาษากาย (Mime) 
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการแต่งหน้าตามบทบาทของตัวละคร 
 ๓. มีทักษะในการปฏิบัติท่าทางแทนคำพูดที่เป็นประโยค 
 ๔. มีทักษะในการแต่งหน้าที่เหมาะสมตามบทบาทของตัวละคร 
 ๕. มีเจตคติที่ดต่ีอการปฏิบัติ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย และวิธีการใช้ภาษากาย 
 ๒. อธิบาย และวิธีการแต่งหน้าตามบทบาทตัวละคร 
 ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดง และเผยแพร่ 
คำอธิบายรายวิชา  
 ฝึกปฏิบัติลีลาท่าทางต่างๆในแบบภาษากาย ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าตามบทบาทตัวละครในรูปแบบการ
แสดงนาฏศิลป์สากล 

 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๒   การบันทึกท่าเต้น (Notation)     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการบันทึกท่าเต้น 
 ๒. มีทักษะในการอ่านและเขียนบันทึกท่าเต้น 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการบันทึกท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย เข้าใจ หลักการใช้สัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น 
 ๒. สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจสัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น 
 ๓. ทักษะการอ่าน และเขียนสัญลักษณ์บันทึกท่าเต้น และสามารถนำไปปฏิบัติ 
คำอธิบายรายวิชา 
 สัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น แขน ขา ศีรษะ และการเคลื่อนไหวร่างกาย  
 
 



๒๘๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๓   การเต้นสมัยใหม่ ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติ 
 ๓. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติท่าเต้นเบื้องต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ การปฏิบัติในระดับเบื้องต้น 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ  
 ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น  การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work)   
การแยกส่วนต่างๆของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick)  
 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๔   การเต้นสมัยใหม่ ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ การปฏิบัติ 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ  
 ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดง และเผยแพร่ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่  การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work)   



๒๘๗ 
 

 

การแยกส่วนต่างๆของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) 
การสร้างสรรค์ท่าเต้น (Improvise) ระบำ (Dance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๕   ระบำชุดตามแบบแผน (Repertoire)    ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการฝึกปฏิบัติท่าเต้นตามแบบแผน 
 ๒. มีทักษะการฝึกปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผน 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การแสดงทั้งเดี่ยวและหมู่ 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัติ 

๒. ปฏิบัติการเต้นตามแบบแผน 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ 
คำอธิบายรายวิชา 
  ฝึกปฏิบัติท่าเต้นระบำชุดตามแบบแผน Swan Lake, Giselle, Romeo&Juliet, Don Quoite  
 
๒๐๓๐๘-๒๑๐๖   การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น  
 ๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบ สร้างสรรค์ท่าเต้น  



๒๘๘ 
 

 

 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฎิบัติการออกแบบท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ ตามหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น 

๒. ทักษะการออกแบบท่าเต้น 
๓. ประยุกต์และสร้างสรรค์ท่าเต้นเพื่อเผยแพร่และจัดแสดงต่อสาธารณชน  

คำอธิบายรายวิชา 
 การออกแบบท่าเต้นเพ่ือการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์และ
สร้างสรรค์ท่าเต้นและนำออกไปเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๘-๒๒๐๑   แจ๊ส ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการเต้นแจ๊สเบื้องต้น 

๒. ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊สถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance
ประเทศออสเตรเลีย 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Danceประเทศออสเตรเลีย 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

คำอธิบายรายวิชา  



๒๘๙ 
 

 

 หลักและวิธีการปฏิบัติแจ๊สในระดับ Test ๑-๓ ตามหลักสูตร สถาบัน Australian Teacher Of Dance
ประเทศออสเตรเลีย การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) การแยกส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) 

 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๒   แจ๊ส ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการเต้นแจ๊สระดับสูง 

๒. ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊ส ถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance
ประเทศออสเตรเลีย 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน 
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการเต้นแจ๊ส ทั้งเดี่ยวและหมู่ 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายตามหลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 

๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Danceประเทศออสเตรเลีย 
๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ 

คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ ตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance
ประเทศออสเตรเลีย การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การ
แยกส่วนต่างๆของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) การ
สร้างสรรค์ท่าเต้น (Improvise) ระบำ (Dance) 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๐๘-๒๒๐๓   การเต้นสมัยใหม่ ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้นเบื้องต้น 



๒๙๐ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ การปฏิบัติในระดับเบื้องต้น 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ  
 ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น  การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work)   
การแยกส่วนต่างๆของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick)  
 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๔   การเต้นสมัยใหม่ ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ การปฏิบัติ 
 ๒. สามารถปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ  
 ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดง และเผยแพร่ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่  การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work)   
การแยกส่วนต่างๆของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) 
การสร้างสรรค์ท่าเต้น (Improvise) ระบำ (Dance) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 
 

 

 
๒๐๓๐๘-๒๒๐๕   การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น  
 ๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น  
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฎิบัติการออกแบบท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ ตามหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น 

๒. ทักษะการฝึกออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น 
๓. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่  

คำอธิบายรายวิชา 
 การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้นเพ่ือการแสดงในรูปแบบต่างๆ วิธีการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์
และสร้างสรรค์ท่าเต้นและนำออกไปเผยแพร่ 
  
๒๐๓๐๘-๒๒๐๖   การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง     ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น  
 ๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบ สร้างสรรค์ท่าเต้น  
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฎิบัติการออกแบบท่าเต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความเข้าใจ ตามหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น 

๒. ทักษะการออกแบบท่าเต้น 
๓. สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่  

คำอธิบายรายวิชา 
 การออกแบบท่าเต้นเพ่ือการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์และ
สร้างสรรค์ท่าเต้นและนำออกไปเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

๙. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๑     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๒     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๓     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๔     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๕     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ๖     ๐-๑๒-๖ 

  
๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๑  การแสดงพ้ืนบ้าน ๑      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒  การแสดงพ้ืนบ้าน ๒      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๓  การแสดงพ้ืนบ้าน ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔  การแสดงพ้ืนบ้าน ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๕  การแสดงพ้ืนบ้าน ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖  การแสดงพ้ืนบ้าน ๖      ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๐๙-๒๒๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๑    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๒    ๑-๔-๓  
๒๐๓๐๙-๒๒๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๓    ๑-๔-๓ 



๒๙๓ 
 

 

๒๐๓๐๙-๒๒๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๖  การแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ๖    ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๐๙-๒๓๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๑    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๓๐๒  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๒    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๓๐๓  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๔  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๕  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๖  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ๖    ๑-๔-๓ 
 
 
 

 ๒๐๓๐๙-๒๔๐๑  พ้ืนฐานการแสดงลิเก     ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๔๐๒  การแสดงเบิกโรงลิเก     ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๔๐๓  การรำและการใช้อาวุธ     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๔  การขับร้องลิเก      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๕  บทการแสดงและการเล่าเรื่อง    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๖  การแสดงลิเก      ๑-๔-๓ 

 
 ๒๐๓๐๙-๒๕๐๑  หนังตะลุง ๑      ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๐๙-๒๕๐๒  หนังตะลุง ๒      ๑-๔-๓ 

๒๐๓๐๙-๒๕๐๓  หนังตะลุง ๓      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๔  หนังตะลุง ๔      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๕  หนังตะลุง ๕      ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๖  หนังตะลุง ๖      ๑-๔-๓ 

  



๒๙๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๑     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ การฝึกหัดฟ้อนอีสาน
เบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
 ๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น ฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมาย หลักการ นาฏยศัพท์ท่าฟ้อนอีสาน เช่น ตั้งวง จีบ ยกส้นเท้า (เหย่งส้น) ย้อน เยาะ 
หย่อง โย่น เก็บเท้า ดีดส้นเท้า ก่วยแขน ฯลฯ ฟ้อนอีสานเบื้องต้น การทรงตัวในลักษณะต่าง ๆ เช่น นั่ง ยืน และ
การใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ลำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะและ
การใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ (ศิลป์แสดง) เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๒     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนซวยมือ ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์  
คำอธิบายรายวิชา 



๒๙๕ 
 

 

 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง   โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนซวยมือ ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ เป็นต้น 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๓     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง  โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนเต้ยเกี้ยว ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์  ลำ
เพลิน  
รำโทนโคราช เรือมกันตรึม เจรียง ลำทางสั้น ลำทางยาว ลำเต้ย 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนเต้ยเกี้ยว ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์  ลำเพลิน รำโทนโคราช 
เรือมกันตรึม เจรียง ลำทางสั้น ลำทางยาว ลำเต้ย เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๔     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 



๒๙๖ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ เรือมอันเร เรือมปันโจล เซียงข้อง  
ดึงครกดึงสาก เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางแมว  
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ เรือมอันเร เรือมปันโจล ฟ้อนเซียงข้อง ฟ้อนดึงครกดึงสาก เซิ้ง
นางด้ง เซิ้งนางแมว เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๕     ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 

๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนสังข์สินไชย ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ฟ้อนกลองตุ้ม  ฟ้อนแหย่ไข่มด
แดง รำมโหรีโคราช 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนสังข์สินไชย ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ฟ้อนกลองตุ้ม ฟ้อนแหย่ไข่มดแดง รำมโหรีโคราช 
เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๐๐๕  การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๖     ๐-๑๒-๖ 



๒๙๗ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติชุดสร้างสรรค์ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนสู่ขวัญข้าวคูณลาน ฟ้อนลีลาบ่าวขาลาย ฟ้อนละครภูไท ฟ้อนสาละวัน ฟ้อนโหวด ฟ้อน
เต้ยเกี้ยว ระบำเทพอัปสราบายน เสน่ห์มนตราลีลาปะโทน ฟ้อนกระทบสาก 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติชุดสร้างสรรค์ เช่น ฟ้อนสู่ขวัญข้าวคูณลาน ฟ้อนลีลาบ่าวขาลาย ฟ้อนละครภูไท ฟ้อน
สาละวัน ฟ้อนโหวด ฟ้อนเต้ยเกี้ยว ระบำเทพอัปสราบายน เสน่ห์มนตราลีลา 
ปะโทน ฟ้อนกระทบสาก เป็นต้น 
 
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 

๒๐๓๐๙-๒๑๐๑  การแสดงพื้นบ้าน ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้าน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้าน ที่มา ความหมาย  นาฏยศัพท ์อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการ
ทรงตัวและการใช้สรีระ 
 ๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์พ้ืนบ้านเบื้องต้น ฝึกหัดการแสดงพื้นบ้านเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 



๒๙๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 นาฏยศัพท์ กระบวนรำ การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนรำ เช่น การใช้
เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ลำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและ
อารมณ์  เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒  การแสดงพื้นบ้าน ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคเหนือที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๓  การแสดงพื้นบ้าน ๓        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการฟ้อน เซิ้งภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    



๒๙๙ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน 
 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔  การแสดงพื้นบ้าน ๔        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (รวมถึงเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) และความสำคัญ
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคกลางได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคกลางที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๕  การแสดงพื้นบ้าน ๕        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 



๓๐๐ 
 

 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง 
    พ้ืนบ้านภาคใต้ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่อง
ดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคใต ้
 
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖  การแสดงพื้นบ้าน ๖        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์การแสดง
พ้ืนบ้าน จากสถาบันการศึกษา และการแสดงจากสถาบันการแสดงอื่นๆ 
 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดการแสดงพ้ืนบ้านเชิงบูรณาการ ในลักษณะโครงงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านจากสถาบันการศึกษา และการแสดงจากสถาบันการแสดงอ่ืนๆ ที่มา 
ความหมาย  นาฏยศัพท ์อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
 ๒. ปฏิบัติการแสดง นำเสนอการแสดงพื้นบ้านเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน 
คำอธิบายรายวิชา 
 นาฏยศัพท์ กระบวนรำ การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนรำในการแสดง
พ้ืนบ้านจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการแสดงอ่ืน เช่น การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ลำตัว การ
ใช้ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์  เป็นต้น 
 จัดการแสดงพื้นบ้านเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

 

 
 
 
  
๒๐๓๐๙-๒๒๐๑  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองสะบัดชัย 
 2. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองสะบัดชัย 
 3. มีทักษะการตีกลองสะบัดชัย 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองสะบัดชัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองสะบัดชัย 
 2. เก็บและดูแลรักษากลองสะบัดชัย 
 3. ปฏิบัติทักษะการตีกลองสะบัดชัย 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการตีกลองสะบัดชัย  ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองสะบัดชัยแบบพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลอง
และการฟ้อนดาบ สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๒  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองไชยมงคล 
 2. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองไชยมงคล 
 3. มีทักษะการตีกลองไชยมงคล 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองไชยมงคล 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการแสดง
ศิลปะการตีกลองไชยมงคล 
 2. เก็บและดูแลรักษากลองไชยมงคล 
 3. ปฏิบัติทักษะการตีกลองไชยมงคล 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการตีกลองไชยมงคล ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองกลองไชยมงคลแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะ



๓๐๒ 
 

 

การตีกลองไชยมงคล สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๓  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง 
และองค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก 
 2. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาดาบและหอก 
 3. มีทักษะการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง 
และองค์ประกอบอื่นๆ ของการแสดงฟ้อนดาบและฟ้อนหอก 
 2. เก็บและดูแลรักษาดาบและหอก 
 3. ปฏิบัติทักษะการแสดงฟ้อนดาบและฟ้อนหอก 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบ
อื่นๆ ของการแสดงฟ้อนดาบ ปฏิบัติทักษะการฟ้อนดาบแบบพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ การฟ้อนดาบและ
ฟ้อนหอกแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนดาบและฟ้อน
หอก สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดงพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 
 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๔  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการการ
ตีกลองปู่เจ่   
 2. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่เจ่   
 3. มีทักษะการตีกลองปู่เจ่   
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองปู่เจ่      
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองปู่เจ่   
 2. เก็บและดูแลรักษากลองปู่เจ่   
 3. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่เจ่   
คำอธิบายรายวิชา 



๓๐๓ 
 

 

 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่เจ่  ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองปู่เจ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองปู่เจ่  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์   
เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๕  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๕      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองมองเซิง   
 2. มีทกัษะการใช้และดูแลรักษากลองมองเซิง   
 3. มีทักษะการตีกลองมองเซิง   
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองมองเซิง   
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองมองเซิง   
 2. เก็บและดูแลรักษากลองมองเซิง   
 3. ปฏิบัติทักษะการตีกลองมองเซิง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลอง  มองเซิง ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองมองเซิง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองมองเซิง  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ 
วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 
๒๐๓๐๙-๒๒๐๖  การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 1. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย  โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองปู่จา   
 2. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่จา   
 3. มีทักษะการตีกลองปู่จา   
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองปู่จา   
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย  โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตี
กลองปู่จา   
 2. เก็บและดูแลรักษากลองปู่จา   
 3. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่จา   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่จา   



๓๐๔ 
 

 

ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่จา   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองปู่จา  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ 
วิจารณ์  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดก 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๑  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ที่มา ความหมาย  นาฏยศัพท์ การฝึกหัดฟ้อนอีสาน
เบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
 ๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น ฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับที่มาความหมาย หลักการ นาฏยศัพท์ ท่าฟ้อนอีสาน เช่น ตั้งวง จีบ ยกส้นเท้า
(เหย่งส้น) ย้อน เยาะ หย่อง โย่น เก็บเท้า ดีดส้นเท้า ก่วยแขน ฯลฯ ฟ้อนอีสานเบื้องต้น การทรงตัวในลักษณะต่าง 
ๆ เช่น นั่ง ยืน และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ลำตัว การใช้
ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ (ศิลป์แสดง) เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๒  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    



๓๐๕ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง  โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา  
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๓  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า รำโทนโคราช ลำเต้ยสามจังหวะ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า รำโทนโคราช เต้ย ๓ จังหวะ เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๔  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 



๓๐๖ 
 

 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ดึงครกดึงสาก เซิ้งแหย่ไข่มดแดง  
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ดึงครกดึงสาก เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๕  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๕      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด รำมโหรีโคราช 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๐๗ 
 

 

 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด รำมโหรีโคราช เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๒๓๐๖  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด รำมโหรีโคราช 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด รำมโหรีโคราช เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๑  พื้นฐานการแสดงลิเก       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงมหรสพพื้นบ้าน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงลิเกได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 



๓๐๘ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงลิเกที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงลิเก ที่มา ความหมาย  นาฏยศัพท ์อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการทรง
ตัวและการใช้สรีระ 
 ๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์พ้ืนบ้านเบื้องต้น ฝึกหัดการแสดงลิเกเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ 
 ๓. ปฏิบัติการเปล่งเสียง ให้สอดคล้องบันไดเสียง จังหวะหน้าทับ  
คำอธิบายรายวิชา 
 นาฏยศัพท์ กระบวนรำ การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนรำ เช่น การใช้
เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ลำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและ
อารมณ์  การเปล่งเสียง บันไดเสียง จังหวะหน้าทับ เป็นต้น 
   
๒๐๓๐๙-๒๔๐๒  การแสดงเบิกโรงลิเก       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจองค์ประกอบการแสดงลิเก เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย รู้คุณค่า ความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงในกระบวนแสดงชุด เบิกโรงลิเกได้ถูกต้องตามหลัก กระบวนการและวิธีการ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบในกระบวนการแสดง ชุด เบิกโรงลิเก 
 ๒. ปฏิบัติกระบวนการแสดง ชุด เบิกโรงลิเก 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบกระบวนการแสดง เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และ
วิเคราะห์อัตลักษณ์การแสดงลิเก ในกระบวนชุด เบิกโรงลิเก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 
 

 

๒๐๓๐๙-๒๔๐๓  การรำและการใช้อาวุธ       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดง รู้คุณค่ารำ และการใช้อาวุธในการแสดงลิเก เห็นความสำคัญใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการการรำ และการใช้อาวุธได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงลิเกท่ี
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการรำ และการรำอาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ องค์ประกอบ ประโยชน์ และโอกาสที่ใช้ 
 ๒. ปฏิบัติการรำประกอบบท รำหน้าพาทย์ รำอาวุธ การใช้อาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ 
คำอธิบายรายวิชา 

รำประกอบบท รำหน้าพาทย์ การรำอาวุธ การใช้อาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์อัตลักษณ์การรำหน้าพาทย์ รำอาวุธ และกระบวนรบด้วยอาวุธ  
 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๔  การขับร้องลิเก        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงลิเกกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการ
แสดง คุณค่าการแสดงลิเก และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการขับร้องลิเก การรำตีบทประกอบบทร้อง ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงลิเกท่ี
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการขับร้องลิเก หลักการ บทประพันธ์ องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ หลักการร้องประกอบ
รำ การใช้อารมณ์ประกอบร้อง และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติการร้องกลอนราชนิเกริง และร้องเพลงไทย 
 ๓. ปฏิบัติการร้องประกอบการใช้อารมณ์ในบทบาทต่างๆ 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของการขับร้อง การเจรจา การใช้อารมณ์ประกอบร้องในบทบาทต่างๆ หลักการ บท
ประพันธ์ องค์ประกอบ โอกาส เครื่องดนตรี ทำนองเพลง การรำตีบทประกอบบทร้อง ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ 
และวิเคราะห์อัตลักษณข์องการร้องลิเก ทั้งในรูปแบบบทประพันธ์และหลักการขับร้อง 
 
 



๓๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๕  บทการแสดงและการเล่าเรื่อง      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบทการแสดงลิเกกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของ
เศรษฐกิจและสังคม ต่อการแสดงลิเก รู้คุณค่าการแสดงลิเก และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถประพันธ์บท ปฏิบัติการตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดงได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
แสดง 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง   ที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับบทการแสดง การประพันธ์บท และการเล่าเรื ่อง องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ และ
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ 
 ๒. ปฏิบัติการประพันธ์บท การตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดง 
คำอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของบทการแสดง การประพันธ์บท การเล่าเรื่อง วิเคราะห์โครงสร้าง และลักษณะของบท
การแสดงลิเก โอกาสที่ใช้ ปฏิบัติการประพันธ์บท การตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดง   
 
๒๐๓๐๙-๒๔๐๖  การแสดงลิเก        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงลิเกกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์การแสดงจาก
ศิลปิน และคณะลิเกต่างๆ 
 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดการแสดงลิเกเชิงบูรณาการ ในลักษณะโครงงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการแสดงลิเก หลักการ โครงสร้าง กระบวนการแสดง 
 ๒. ปฏิบัติการแสดง กำกับการแสดง จัดการแสดงลิเกเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๑๑ 
 

 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก หลักการ โครงสร้าง กระบวนการ การกำกับการแสดง การจัดการแสดง
ลิเกเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๑  หนังตะลุง ๑        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. ศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง รูปหนังตะลุง และตัวตลก 
 ๒. หนังตะลุงในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด และแหล่งนิยมหนังตะลุง 
 ๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงโหมโรง เพลงขึ้นเครื่อง เพลงลงเครื่อง เพลงเชิดพระฤาษี เพลงเชิด 
พระอิศวร หนังตะลุงแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงหนังตะลุงแบบรวมวง 
 ๖. รู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒. มีความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างหนังตะลุงในอดีตและปัจจุบัน 
 ๓. รู้ถึงข้ันตอนของการเล่นหนังตะลุง 
 ๔. บรรเลงเพลงโหมโรง ลงโรง เชิดพระฤาษี พระอิศวร ในลักษณะการบรรเลงรวมทั้งวง 
 ๕. บำรุงรักษาเครื่องดนตรี แต่ละชนิดได้ถูกวิธี 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความเป็นมาหนังตะลุงทั้งในและต่างประเทศ ประวัติรูปหนังและตัวตลก แหล่งชนนิยม เครื่องดนตรีหนัง
ตะลุง ปฏิบัติการบรรเลงเพลงหนังตะลุงในเบื้องต้น การข้ึนและลงเครื่องหนังตะลุง เพลงเชิดฤาษีและเพลงอิศวร 
เพลงปรายหน้าบท เพลงถอนบท เพลงจบ การบรรเลงรวมวง เครื่องดนตรีหนังตะลุง 
 



๓๑๒ 
 

 

๒๐๓๐๙-๒๕๐๒  หนังตะลุง ๒        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุงต่อสังคม 
 ๒. รู้ถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนของการเล่นหนังตะลุง 
 ๓. มีความรู้เกี่ยวกับขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุง 
 ๔. รู้วิธีการบรรเลงเพลงโหมโรงด้วยเพลงลมพัดชายเขา และเพลงลูกจบ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงเสมอเครื่อง เพลงตั้งข้อ เพลงเชิดเหาะเชิดรบ 
 ๖. บำรุงรักษาเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุงต่อสังคม รู้ขั้นตอนการเล่นหนัง
ตะลุง และองค์ประกอบสำคัญของหนังตะลุง 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี รู้วิธีบรรเลงเพลงหนังตะลุงในเบื้องต้น เพ่ือ
ประกอบการเล่นหนังตะลุง 
คำอธิบายรายวิชา 
 บทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุง องค์ประกอบพื้นฐานของหนังตะลุง ขนบนิยมและข้ันตอนใน
การเล่นหนังตะลุง ปฏิบัติการบรรเลงเพลงโหมโรงหนังตะลุงด้วยเพลงพัดชา การบรรเลงเพลงเสมอเครื่อง เพลง
ประกอบการหลบรูป การเหาะและการรบรูป เพลงการตั้งฉากหรือตั้งข้อ การเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๓  หนังตะลุง ๓        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. มีความรู้เรื่องบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงการหนังตะลุง ศิลปินแห่งชาติ ครูหนังในอดีต ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านหนังตะลุง ผู้ประพันธ์นิยายหนังตะลุง ลูกคู่หนังตะลุง 
 ๒. รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะของหนังตะลุง 
 ๓. เชิดรูปหนังตะลุงได้ถูกต้องตามหลักการเบื้องต้น 
 ๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงโชว์วง เพลงบอกเรื่อง เพลงตั้งเมือง เพลงประกอบการบรรยาย ดนตรี
ประกอบการขับกลอนหนังและเพลงตั้งข้อหรือตั้งฉากถูกต้องตามหลักการ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. มีความรู้เรื่องบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงการหนังตะลุงเป็นอย่างดี เช่น ศิลปินแห่งชาติ ที่เป็นนายหนัง
ตะลุง ผู้มีผลงานดีเด่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เขียนนิยายว่ามีใครบ้าง 
 ๒. รู้ความหมายของคำศัพท์ ที่ใช้ในวงการหนังตะลุง สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง 
 ๓. เชิดรูปหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ 
 ๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงได้ทุกประเภทที่ฝึกฝนมา 



๓๑๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังตะลุง ศิลปินแห่งชาติด้านหนังตะลุง ผู้มีผลงานดีเด่นทางหนังตะลุง ครู
หนังตะลุงในอดีต ผู้เขียนนิยายหนังตะลุง ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการหนังตะลุง วิธีการเชิดรูปตัวพระตัวนาง การเชิด
รูปครูและตัวตลกที่สำคัญ การบรรเลงดนตรีหนังตะลุงโชว์วง เพลงบอกเรื่อง เพลงตั้งเมือง เพลงบรรยาย เพลง
ประกอบการขับกลอน เพลงถอนบท เพลงตั้งข้อหรือตั้งฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๔  หนังตะลุง ๔        ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจความหมายของการสืบทอดหนังตะลุง 
 ๒. มีกิจนิสัยที่ดีในการดูหนังตะลุง การอนุรักษ์และการส่งเสริมหนังตะลุง 
 ๓. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในการเล่นหนังตะลุง 
 ๔. รู้และเข้าใจถึงประเภทและโครงสร้างของนิยายหนังตะลุง 
 ๕. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และโครงสร้างของนิยายหนังตะลุง 



๓๑๔ 
 

 

 ๖. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงหนังตะลุง แบบรวมวงได้อย่างกลมกลืนเกี่ยวกับเพลงโหมโรงช้าและเร็ว เพลง
โชว์วงยุตเก่าและใหม่ เพลงร้องกลอนทำนองนางเดินป่า 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายถึงความหมายของการสืบทอด การสร้างนิสัยที่ดีในการดูหนังตะลุง รวมถึงมีแนวคิด แนวทางใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมหนังตะลุง 
 ๒. มีความเชื่อเก่ียวกับความเชื่อของบุคคลทั่ว ๆ ไป และความเชื่อของหนังตะลุง 
 ๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง ประเภทและองค์ประกอบของนิยายหนังตะลุง รวมทั้งความเป็นมาและ
แหล่งกำเนิดหนังปราโมทัย 
 ๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงรวมวง เพลงโหมโรงช้า และเพลงโชว์วงยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน 
คำอธิบายรายวิชา 
 นิยายหนังตะลุง เกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วนของบทกลอน การเจรจา และตัวตลก ฝึกการเขียนนิยายแบบ
สั้น ๆ  ความเชื่อในการเล่นหนังตะลุง การสร้างทายาทสืบทอดหนังตะลุง การอนุรักษ์ส่งเสริมและการดูหนังตะลุง 
หนังตะลุงปราโมทัย  การบรรเลงเพลงหนังตะลุงรวมวง บรรเลงเพลงโหมโรงหน้าทับ เพลงโชว์วงแบบยุคเก่า  
เพลงโชว์วงยุคสมัยนิยม การบรรเลงเพลงประกอบการซับกลอนสองโหม่ง การบรรเลงเพลงประกอบบทกลอน 
นางเดินป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๕  หนังตะลุง ๕        ๑-๔-๓ 



๓๑๕ 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกและคุณสมบัติที่ดีของนายหนังตะลุง 
 ๒. บอกประเภทของกลอนชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นหนังตะลุง 
 ๓. รู้วิธีการที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่หนังตะลุงให้มีความยั่งยืน มั่นคงสืบไป 
 ๔. บรรเลงดนตรีประกอบจังหวะการร้องกลอน ทำนองต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามจังหวะลีลาของหนังตะลุง 
 ๕. นำความรู้ ความสามารถในการบรรเลงดนตรีหนังตะลุง ไปสร้างรายได้ให้ตนเอง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจถึงลักษณะ และคุณสมบัติที่ดีของนายหนังตะลุง 
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกลอนชนิดต่าง ๆ ของหนังตะลุง 
 ๓. ปฏิบัติการบรรเลงดนตรีประกอบการร้องกลอนหนังตะลุง ตามทำนองต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
คำอธิบายรายวิชา 
 การอนุรักษ์และเผยแพร่หนังตะลุง กลอนหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ เช่น กลอนแปด กลอนหก กลอนสาม
ห้า การขับกลอนทำนองต่าง ๆ เช่น กลอนลอดโหม่ง กลอนกบเต้น กลอนยักจับสัตว์ กลอนสะบัดสะบิ้งเทวดา 
คุณสมบัติที่ดีของนายหนังตะลุง การบรรเลงเพลงประกอบการร้องกลอนทำนองต่าง ๆ การบรรเลงเพลงเชิดแก้บน 
เพลงเชิดรบและเชิดเหาะ เพลงตะนาวโบราณ เพลงประกอบท่าเต้นรูปตัวตลก  
 
๒๐๓๐๙-๒๕๐๖  หนังตะลุง ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของกลอนหนังตะลุง 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉันทลักษณ์ของกลอนหนังตะลุง 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนนิยายหนังตะลุง 
 ๔. ออกเสียงสูง ต่ำ หนัก เบา ในการร้องกลอนหนังตะลุงถูกต้อง 
 ๕. เล่นหนังตะลุงประกอบเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ฉาก 
 ๖. ปฏิบัติการบรรเลงดนตรีประกอบการเล่นหนังได้ถูกต้อง ตามรูปแบบของการบรรเลง 
สมรรถนะรายวิชาการบรรเลงดนตรี 
 ๑. มีความรู้ความสามารถที่จะอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างลักษณะของกลอนสุภาพทั่วไป กับกลอนที่ใช้
ในการเล่นหนังตะลุง 
 ๒. ปฏิบัติการขับร้องกลอนหนังตะลุงโดยการนำเทคนิคในการออกเสียงมาใช้ได้ถูกหลักการ 
 ๓. บรรเลงดนตรีประกอบการขับร้องกลอนหนังตะลุงได้ทุกประเภท 
คำอธิบายรายวิชา 
 วิธีการพร้อมการปฏิบัติการเขียนกลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนกบเต้น กลอนลอด
โหม่ง การเขียนนิยายหนังตะลุง ปฏิบัติการร้องกลอนหนังตะลุงทำนองต่าง ๆ สาธิตการเล่นหนังตะลุง รูปบนเวที 



๓๑๖ 
 

 

โรงหนังตะลุง การบรรเลงดนตรีหนังตะลุงประกอบการร้องกลอน บรรเลงดนตรีหนังตะลุงประกอบการเล่นเป็น
เรื่อง การบรรเลงดนตรีเพลงเศร้าโศก เพลงเดินยักษ์ การบรรเลงเพลงลา  



๓๑๗ 
 

 

๑๐. สาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้าน 

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  

 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๑  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๒  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๓     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๔  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕     ๐-๑๒-๖ 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๕  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖     ๐-๑๒-๖ 

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต) 
 

สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 
 ๒๐๓๑๐-๒๑๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๑    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๑๐-๒๑๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๒    ๑-๔-๓  
๒๐๓๑๐-๒๑๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๖    ๑-๔-๓ 
 

 ๒๐๓๑๐-๒๒๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑    ๑-๔-๓ 
 ๒๐๓๑๐-๒๒๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒    ๑-๔-๓ 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖    ๑-๔-๓ 
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๑  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๑    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๒  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๒    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๓  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๓    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๔  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๔    ๑-๔-๓ 



๓๑๘ 
 

 

๒๐๓๑๐-๒๓๐๕  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๕    ๑-๔-๓ 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๖  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๖    ๑-๔-๓ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๑  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอสีาน
อย่างอิสระและชื่นชม     
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ลายลำโปงลาง ลายสังข์สินชัย ลายน้ำโตนตาด ลายเซิ้งโปงลาง ลาย
เปิดวง ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนตังหวาย ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนละครภูไท  ลายประกอบการ
แสดง ชุด ฟ้อนร้อยเอ็ดเพชรงาม ลายประกอบการแสดง ชุด เรือมจับกรับ 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลายศัพท์
สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายลำโปงลาง ลายสังข์สินชัย ลายน้ำโตนตาด ลายเซิ้งโปงลาง ลายเปิดวง  
ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนตังหวาย ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนละครภูไท ลายประกอบการแสดง ชุด  
ฟ้อนร้อยเอ็ดเพชรงาม ลายประกอบการแสดง ชุด เรือมจับกรับ 
 
 



๓๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๒  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน 
 ๒. เข้าใจวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสานอย่างอิสระ
และชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเต้ย ๓ จังหวะ ลายแมงภู่ตอมดอก ลายสาวคอยอ้าย  
ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนไทภูเขา ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนดึงครกดึงสาก ลายประกอบการแสดง 
ชุด ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ลายประกอบการแสดง ชุด เซิ้งโปง  ลายประกอบการแสดง แม่บทอีสาน 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานรวมวง    
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายเต้ย ๓ จังหวะ ลายแมงภู่ตอมดอก ลายสาวคอยอ้าย ลายประกอบการแสดง ชุด 
ฟ้อนไทภูเขา ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนดึงครกดึงสาก ลายประกอบการแสดง ชุดฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ  ลาย
ประกอบการแสดง ชุด เซิ้งโปง  ลายประกอบการแสดง แม่บทอีสาน 



๓๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๓      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอสีาน
อย่างอิสระและชื่นชม     
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ภูไท ๓  เผ่า ลาย
บรรเลงประกอบการแสดง ชุด เซิ้งทำนา ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด คอนสวรรค์ ลายบรรเลงประกอบการ



๓๒๑ 
 

 

แสดง ชุด โก๋ยมือ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ไทพวน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนพุทธบูชามาลัย
ข้าวตอก ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนสังข์สินชัย 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานรวมวง    
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ  ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุดภูไท ๓ เผ่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุด เซิ้งทำ
นา ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด คอนสวรรค์ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด โก๋ยมือ ลายบรรเลง
ประกอบการแสดง ชุด ไทพวน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนพุทธบูชามาลัยข้าวตอก ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงฟ้อนสังข์สินชัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน 
 ๒. เข้าใจหลักวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานทีเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 



๓๒๒ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายบรรเลงประกอบการแสดงศรีโคตรบูรณ์  
ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนแมงตับเต่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงมโนราห์เล่นน้ำ ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงเรือมซันตรู๊จน์ ลายบรรเลงประกอบการแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง ลายบรรเลงประกอบการแสดง
ชดฟ้อนโหวด 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง    
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายบรรเลงประกอบการแสดงศรีโคตรบูรณ์ ลายบรรเลงประกอบการ
แสดงฟ้อนแมงตับเต่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงมโนราห์เล่นน้ำ ลายบรรเลงประกอบการแสดงซันตรูจน์ ลาย
บรรเลงประกอบการแสดงแหย่ไข่มดแดง ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟ้อนโหวด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๔  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 



๓๒๓ 
 

 

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะ ห์วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอสีาน
อย่างอิสระและชื่นชม     
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง  ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน ลายต่าง ๆ  ลายกาเต้นก้อน ลายสาวน้อยหยิกแม่ 
ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุดฟ้อนกลองเตะ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด กั๊บแก๊บลำเพลิน ลายบรรเลง
ประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนแคน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนขิดไหม ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อน
เซียงข้อง 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง    
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายกาเต้นก้อน ลายสาวน้อยหยิกแม่ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุดฟ้อนกลองเตะ 
ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด กั๊บแก๊บลำเพลิน ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนแคน  ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงฟ้อนขิดไหม ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเซียงข้อง   

  
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๐๐๕  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖      ๐-๑๒-๖ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียนเข้าใจ 
 ๒. เข้าใจหลักวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสานอย่างอิสระ
และชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. บำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานลายต่าง ๆ ลายใหญ่ ลายน้อย ลายปู่ป๋าหลาน ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงฟ้อนเต้ยเกี้ยว ลายบรรเลงประกอบการแสดงสาละวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดงลำคอน
สะหวัน   ลายบรรเลงประกอบการแสดงกระทบสาก  ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนกลองยาว                           
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง    
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายใหญ่ ลายน้อย ลายปู่ป๋าหลาน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเต้ยเกี้ยว ลาย
บรรเลงประกอบการแสดงสาละวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดงลำคอนสะหวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดง
กระทบสาก  ลายบรรเลงประกอบการแสดงกลองยาว      
 

 

 

 



๓๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

๒๐๓๑๐-๒๑๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง 
 ๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงล่องแม่ปิง 
 ๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๔. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึงข้ันเบื้องต้นเพลงล่องแม่ปิง 
 ๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง 
 ๒. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึงข้ันเบื้องต้น เพลงล่องแม่ปิง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง ความหมายและท่ีมาของเพลงล่องแม่ปิง  การบรรเลง
เครื่องดนตรีสะล้อหรือซึงขั้นเบื้องต้นเพลงล่องแม่ปิง   ปฏิบัติทักษะการบรรเลงกลองพื้นบ้าน  มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่า
ของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๒      ๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงฤาษีหลงถ้ำ และเพลงสาวไหม 
 ๒ มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึงเพลงฤาษีหลงถ้ำ และเพลงสาวไหม 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 



๓๒๖ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฤาษีหลงถ้ำ และเพลงสาวไหม 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฤาษีหลงถ้ำ และเพลงสาวไหม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา ของเพลงฤาษีหลงถ้ำและเพลงสาวไหม ปฏิบัติทักษะการบรรเลงเพลงฤาษีหลงถ้ำ และ
เพลงสาวไหม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื ้นบ้านภาคเหนือ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  
เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 
 
 
 
 

๒๐๓๑๐-๒๑๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา ของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า  ปฏิบ ัต ิท ักษะการบรรเลงเพลง
สร้อยเวียงพิงค์  เพลงอื่อ และเพลงพม่า  มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  สามารถ
วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 

 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 



๓๒๗ 
 

 

 ๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา 
คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบอื่นๆ ของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา ปฏิบัติทักษะการ
บรรเลงเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  สามารถ
วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๕      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์ 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์ 

๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรี 
ศรีนครพิงค ์
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค ์
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์   ปฏิบัติทักษะ
การบรรเลงเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์  มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน



๓๒๘ 
 

 

ภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนักเห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ 

 
๒๐๓๑๐-๒๑๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบอื่นๆ ของเพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที   ปฏิบัติทักษะการ
บรรเลงเพลงระบำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  สามารถ
วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๑  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 



๓๒๙ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 
 

 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๒  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเต้ยธรรมดา ลายน้ำโตนตาด ลายนกไซบินข้ามทุ่ง 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายเต้ยธรรมดา ลายน้ำโตนตาด ลายนกไซบินข้ามทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๓  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายสาวคอยอ้าย ลายศรีโคตรบูรณ์ ลายแมงภู่ตอมดอก 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายสาวคอยอ้าย ลายศรีโคตรบูรณ์ ลายแมงภู่ตอมดอก 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๔  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายข้าวต้องลม ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่ 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายข้าวต้องลม ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่  

 



๓๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓๑๐-๒๒๐๕  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้  
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพลงสรรเสริญระบารมี ลายภูไทกาฬสินธุ์ ลายตังหวาย ลายฟ้อน
บายศรีสู่ขวัญ 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   



๓๓๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง การ

บำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ เพลงสรรเสริญระบารมี ลายภูไทกาฬสินธุ์ ลายตังหวาย ลายฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๒๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและ
วิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
อย่างอิสระและชื่นชม 



๓๓๕ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ลายเซิ้งทำนา ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายเซิ้งแหย่ไข่
มดแดง 
 ๓. เก็บ รักษา ซ่อมบำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติลายต่าง ๆ ลายฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ลายเซิ้งทำนา ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายเซิ้งแหย่ไข่มดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๑  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๑      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 



๓๓๖ 
 

 

 ๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงปราสาทไหว 
 ๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๔. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)ข้ันเบื้องต้น  เพลงปราสาทไหว 
 ๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๒.  อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงปราสาทไหว 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)ข้ันเบื้องต้น เพลงปราสาทไหว 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง)ขั้นเบื้องต้น การนั่ง การจับ การตี 
การวางนิ้ว การไล่นิ้ว การระบายลม  ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงปราสาทไหว   

 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๒  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๒      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงฉัตร   
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงฉัตร   
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฉัตร   
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงฉัตร   
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว 
การไล่นิ้ว การระบายลม  ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงฉัตร   

 
 
 
 
 
 



๓๓๗ 
 

 

 
 
 

๒๐๓๑๐-๒๓๐๓  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๓      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงผีมดห้อยผ้า 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงผีมดห้อยผ้า 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงผีมดห้อยผ้า 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงผีมดห้อยผ้า 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว 
การไล่นิ้ว การระบายลม  ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงผีมดห้อยผ้า  
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๔  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๔      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงมวย 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงมวย 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงมวย 
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงมวย 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว 
การไล่นิ้ว การระบายลม  ปฏิบัติวงป้าดก๊อง  เพลงมวย  
 
 
 



๓๓๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๕  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๕      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงาน
อวมงคล 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล  
 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงาน
อวมงคล 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง  (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรม  
ทั้ง พิธีกรรมงานมงคลทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล 
 
๒๐๓๑๐-๒๓๐๖  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)  ๖      ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงพิธีกรรมฟ้อนผี 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงพิธีกรรมฟ้อนผี 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงพิธีกรรมฟ้อนผี 



๓๓๙ 
 

 

 ๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
 ๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงพิธีกรรมฟ้อนผี 
คำอธิบายรายวิชา 
 ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง  (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมฟ้อนผี  
 

     
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ  
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๔  หน่วยกิต)  
 

     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 

    รหัสวิชา      ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 
 

๒๐๓๐๑-๓๐๐๑    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ ๐-๑๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 



๓๔๐ 
 

 

๒. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือ

สถานฝึกงานที่สถานศึกษาได้กำหนดขึ้น จนเกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์นำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพ 

๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์

สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและวัสดุอุปกรณ์ตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนด 
3. พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ หรือ

สถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนด 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนดให้เกิดความชำนาญมีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในด้านนาฏดุริยางคศิลป์ บันทึก

ผลการปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และมีการรับรองการปฏิบัติงาน 

 
 
 
๒๐๓๐๑-๓๐๐๒    ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ ๐-๑๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

๒. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือ

สถานฝึกงานที่สถานศึกษาได้กำหนดขึ้น จนเกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์นำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพ 

๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์

สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



๓๔๑ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. เตรียมความพร้อมของร่างกายและวัสดุอุปกรณ์ตามลักษณะงาน 
๒. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนด 
๓. พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ หรือ

สถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนด 
๔. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษากำหนดให้เกิดความชำนาญมีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในด้านนาฏดุริยางคศิลป์ บันทึก

ผลการปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และมีการรับรองการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ  



๓๔๒ 
 

 

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 

 
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔  หน่วยกิต) 
  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑   ๑-๒-๒ 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒   ๑-๒-๒ 

 
๒๐๓๐๑-๓๕๐๑  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑    ๑-๒-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

๒. ประมวลความรู้และทักษะในการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้าน

นาฏศิลป์ ดุร ิยางคศิลป์ตามกระบวนการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหานำเสนอผลงาน

ประเมินผลและทำรายงาน 

๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์

สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงาน

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนำเสนอผลงาน 
๒. จัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือโครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ 
๓. ดำเนินงานโครงการตามแผนงาน 
๔. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการการวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการนำเสนอ

ผลงานการประเมินผลและการจัดทำรายงานโดยปฏิบัติจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือโครงการ



๓๔๓ 
 

 

สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตรงตามสาขาที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกกลุ่มตามลักษณะ

ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 



๓๔๔ 
 

 

๒๐๓๐๑-๓๕๐๒  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒    ๑-๒-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

๒. ประมวลความรู้และทักษะในการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้าน

นาฏศิลป์ ดุร ิยางคศิลป์ตามกระบวนการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหานำเสนอผลงาน

ประเมินผลและทำรายงาน 

๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์

สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงาน

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนำเสนอผลงาน 
๒. จัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือโครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ 
๓. ดำเนินงานโครงการตามแผนงาน 
๔. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการการวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการนำเสนอ

ผลงานการประเมินผลและการจัดทำรายงานโดยปฏิบัติจัดทำโครงการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือโครงการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตรงตามสาขาที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกกลุ่มตามลักษณะ

ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



๓๔๕ 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี   

  

ให ้ เล ือกเร ียนตามความถน ัดและความสนใจจากรายว ิชาในหล ักส ูตร นาฏด ุร ิยางคศ ิลป์   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๔๐๐๑  อัตลักษณ์ของภาษาไทย      ๐-๒-๑ 

๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๒  ภาษาอังกฤษจากเพลง      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๓  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๔  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๕  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๖  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๗  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๘  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๙  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๐  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๑  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๒  ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๓  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     ๐-๒-๑ 



๓๔๖ 
 

 

๒๐๓๐๐-๔๑๑๔  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๕  ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น  
๒๐๓๐๐-๔๒๐๑  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           ๑-๐-๑ 

๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  ท-ป-น  
-  

๕. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น  
๒๐๓๐๐-๔๓๐๑  อาเซียนศึกษา       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๓๐๒   เศรษฐกิจพอเพียง      ๐-๒-๑ 
๖. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๐-๔๔๐๑  ลีลาศ        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๐-๔๔๐๒  เกมเบ็ดเตล็ด       ๐-๒-๑ 

๗. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๑  กระบี่กระบอง       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๒  การประดิษฐ์พัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๓  การละเล่นในพระราชพิธี      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๔  ศิลปะป้องกันตัว       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๕  หนังใหญ่       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๖  หุ่นกระบอกไทยเบื้องต้น      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๗  การประดิษฐ์ศิราภรณ์ไทยเบื้องต้น     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๘  กลองยาว       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๙  โขนสด        ๐-๒-๑ 

๘. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ท-ป-น 
๒๐๓๐๒-๔๐๐๑  ระบำเบ็ดเตล็ด       ๐-๒-๑ 



๓๔๗ 
 

 

๒๐๓๐๒-๔๐๐๒  ละครชาตรี       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๒-๔๐๐๓  ละครนอก       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๒-๔๐๐๔  ละครใน        ๐-๒-๑ 

๙. สาขาวิชาปี่พาทย์ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๓-๔๐๐๑  อังกะลุง         ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๓-๔๐๐๒  การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย      ๐-๒-๑ 

๑๐. สาขาวิชาเครื่องสายไทย 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๑  ขลุ่ย         ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๒  ขิม         ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๓  จะเข้         ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๔  ซอด้วง-ซออู้        ๐-๒-๑ 

 

๑๑. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๕-๔๐๐๑  ขับร้องเพลงไทย        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๕-๔๐๐๒  พากย-์เจรจา- เสภา ทำนองเสนาะ     ๐-๒-๑ 

๑๒. สาขาวิชาดุริยางค์สากล 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๑  กีตาร์ (Guitar)       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๒  คีย์บอร์ด (Keyboard)      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๓  เครื่องกระทบ (Percussion)     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๔  รีคอร์เดอร์ (Recorder)      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๕  ไวโอลิน (Violin)       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๖  โสตทักษะ       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๗  เทคโนโลยีดุริยางคส์ากล      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๘  ประวัติดนตรีตะวันตก      ๐-๒-๑ 

๑๓. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น 



๓๔๘ 
 

 

๒๐๓๐๗-๔๐๐๑  ประสานเสียง       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๗-๔๐๐๒  ขับร้องเดี่ยว       ๐-๒-๑ 

๑๔. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    ท-ป-น  
๒๐๓๐๘-๔๐๐๑  การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง   ๐-๒-๑ 

๑๕. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    ท-ป-น  
๒๐๓๐๙-๔๐๐๑  การแสดงพ้ืนบ้านภาคอีสาน     ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๙-๔๐๐๒  ฟ้อนดาบ       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๐๙-๔๐๐๓  ฟ้อนหอก       ๐-๒-๑ 

๑๖. สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    ท-ป-น  
๒๐๓๑๐-๔๐๐๑  โปงลาง        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๒  พิณ        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๓  แคน        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๔  โหวด          ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๕  ซออีสาน       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๖  ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง (รองเง็ง)      ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๗  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (กันตรึม)    ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๘  กลองไชยมงคล       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๙  กลองปู่เจ้       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๐  กลองมองเซิง       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๑  กลองสะบัดชัย       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๒  ขับซอ        ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๓  ซึง-สะล้อ       ๐-๒-๑ 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๔  วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)      ๐-๒-๑ 
 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 

๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย  
 



๓๔๙ 
 

 

๒๐๓๐๐-๔๐๐๑  อัตลักษณ์ของภาษาไทย      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู ้เรื ่องหลักภาษาไทย การใช้คำ ประโยค อิทธิพลของภาษาอื ่นที ่มีต่อภาษาไทย การสร้างคำใน
ภาษาไทยและวัฒนธรรม  
 ๒. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในอาชีพอย่างสัมฤทธิผล  
 ๓. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย  
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 ๒. วิเคราะห์การใช้คำและการสร้างคำท่ีใช้ในภาษาไทยตามหลักการ  
 ๓. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทยตามหลักการ  
 ๔. ใช้ภาษาสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ลักษณะของภาไทย หลักการใช้ภาษา การใช้คำ ประโยค อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศที่มี
ต่อภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทยและวรรณกรรมปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนเขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี 



๓๕๐ 
 

 

 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเอง และการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบ ให้ข้อมูล แสดงความรู้สึกเก่ียวกับด้านนาฏศิลป์และดนตรี 
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนบทความเกี่ยวกับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี 
 ๔. สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบ การ  สนทนา
โต้ตอบ การให้ข้อมูล การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์และดนตรี  การอ่าน และการเขียนบทความ
เกี่ยวกับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี การใช้
เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๒  ภาษาอังกฤษจากเพลง      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความสามารถ และมีทักษะการฟัง และพูด พร้อมทั้งมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วย 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ประโยค และวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้บท
เพลงภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความหมาย  
 ๓. ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถฟัง และพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย 
 ๒. สามารถใช้คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายของบทเพลง 
 ๓. สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ 
 ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูดภาษาอังกฤษ  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย 
การใช้คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายของบทเพลง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูด
ภาษาอังกฤษ 
  
 



๓๕๑ 
 

 

๒๐๓๐๐-๔๑๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความสามารถ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในปริบทของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อความหมาย
ในปริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๓. ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถฟัง และพูดบทสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  
 ๒. สามารถอ่าน และเขียนบทความภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๓. สามารถใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายในปริบทของ  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟัง และการพูดบทสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี การอ่านและการเขียนบทความ การใช้
คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายในปริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๔  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสฟัง พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 



๓๕๒ 
 

 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง  พูด อ่าน และเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๕  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาเยอรมันฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั ้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ 
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาเยอรมัน   
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๖  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษารัสเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 



๓๕๓ 
 

 

 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ 
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
รัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๗  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาจีนฟัง พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศส ืบค ้นข ้อม ูล และฝ ึกฝนการฟ ัง พ ูด อ ่าน และเข ียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๘  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 



๓๕๔ 
 

 

 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๐๙  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาเกาหลีฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
เกาหลี 



๓๕๕ 
 

 

 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๐  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาเวียดนามฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แล ะ 
นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได ้
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
เวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๑  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 



๓๕๖ 
 

 

 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮา
ซาอินโดนีเซีย 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๒  ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮา
ซามาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๓  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาพม่าฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และ   นำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 



๓๕๗ 
 

 

 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า 
 
๒๐๓๐๐-๔๑๑๔  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาลาวฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีว ิตประจำวัน และ    
นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได ้
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

 

๒๐๓๐๐-๔๑๑๕  ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. สามารถใช้ภาษาฟิลิปปินโนฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และ 
นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได ้
 ๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. สามารถฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์ 
 ๒. สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  
 ๓. สามารถอ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง 
 ๔. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน และประโยคสั้นๆ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับ  
การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ การใช้คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้างประโยค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา  
ฟิลิปปินโน 
 
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

๒๐๓๐๐-๔๒๐๑  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
    ๑.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓.  ใช้เทคโนโลยีสนเทศในการสืบค้น และนำเสนอข้อมูล 
 ๔.  มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
 ๕.  นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา 
    ๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 ๓. สามารถประยุกต์ศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๕๙ 
 

 

    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 สัมมนาหรือศึกษาดูงาน  “ศาสตร์พระราชา” โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้างจิตวิทยาศาสตร์  
 
๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 - 
๕. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
๒๐๓๐๐-๔๓๐๑  อาเซียนศึกษา       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ และโครงสร้างของอาเซียน 
 ๒. จำแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
 ๓. วิเคราะห์ความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๔. วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและโครงสร้างของอาเซียน 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
 ๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน 
 ๔. เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือความสงบสุขของประชาคมอาเซียน 
คำอธิบายรายวิชา 

พัฒนาการและโครงสร้างของอาเซียน การเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม 
นโยบาย และความร่วมมือในด้านต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างใน
สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือความสงบสุขของประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๐-๔๓๐๒  เศรษฐกิจพอเพียง      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  

๑. เพื่อให้เข้าใจความความสำคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. เพื่อให้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและ 
การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีสมดุลภาพตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
๓. กำหนดแนวทางและปฏิบัติตนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้ใน 

การประกอบอาชีพ 
๔. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของชุมชนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย และความสำค ัญของปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ม ีการจ ัดการทร ัพยากรใน 

การผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นำไปใช้ในการบริหาร และการจัดการชีวิต เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ
ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกปัจจุบัน 
 
 



๓๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
๒๐๓๐๐-๔๔๐๑  ลีลาศ        ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเภทของการลีลาศ ระเบียบวัฒนธรรม ประเพณี และ  
มารยาทที่ถูกต้อง ในการลีลาศ 
 ๒. มีทักษะในการลีลาศเบื้องต้นอย่างมี แบบแผนตามหลักสากล 
 ๓. ปฏิบัติตามระเบียบวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาทของการลีลาศ 
 ๔. ตระหน ักถ ึงค ุณค ่า และความสำค ัญของล ีลาศในการเข ้ าส ังคม การเสร ิมส ุขภาพและ  
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมารยาทของการลีลาศ 
 ๒. ลีลาศด้วยท่าพ้ืนฐานในจังหวัด ลาตินอเมริกัน ได้ อย่างน้อย ๓-๕จังหวะ 
 ๓. ลีลาศด้วยท่าพ้ืนฐานในจังหวะบอลรูม ได้อย่างน้อย ๓-๕ จังหวะ 
 ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของการลีลาศที่มีผลต่อการเข้าสังคมในยุคปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพและ  
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันในสังคมงานต่าง ๆ 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๖๒ 
 

 

 ประวัติความเป็นมาของการลีลาศ หลักการเบื้องต้น การปฎิบัติตามระเบียบวิธี วัฒนธรรม ประเพณี และ
มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศที ่มีต่อสุขภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู ้อื ่นในสังคม  
ฝึกทักษะจังหวะการลีลาศเบื้องต้น และลวดลายต่างๆ  ทั้งจังหวะลาตินอเมริกัน และจังหวะบอลลูม  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถนำทักษะการลีลาศไป นวัตกรรมใช้ในการออกกำลังกาย และการร่วมงานสังสรรค์ หรือผลงานสร้างสรรค์
ได้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
๒๐๓๐๐-๔๔๐๒  เกมเบ็ดเตล็ด       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก  ความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในกลุ่ม  ชุมชนและสังคม 
 ๓. เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 ๔. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความสุขในชีวิต 
 ๕. สร้างความมีน้ำใจ  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เสียสละ  อดทนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจกฎกติกา  ระเบียบ  ข้อบังคับการเล่นเกม 
 ๒. แสดงทักษะการเล่นเกมถูกต้องตามกติกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 ๓. วิเคราะห์การวางแผนและรูปแบบของการเล่นเกม 
 ๔. นำทักษะการออกกำลังกายมาใช้ในการเล่นเกมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ความมุ่งหมายของเกมเบ็ดเตล็ด  ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด  หลักและวิธีการสอนเกม
เบ็ดเตล็ดมารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกม  การเล่นเกมพ้ืนเมือง เกมประกอบจังหวะ  การเป็นผู้เล่นและ
ผู ้นำเกมที่ดี การนำทักษะการออกกำลังกายมาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ให้มีสุขภาพพลานามัยที ่ดี  
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๗. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยโขน 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๑  กระบี่กระบอง       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  กำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ  รูปแบบของอธิบาย ความหมายและ
ความสำคัญของกระบี่กระบอง หลักการฝึกหัดกระบี่กระบองเบื้องต้น  การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหั ดตีลูกไม้ได้ 
สามารถวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 
 ๒. มีทักษะปฏิบัติกระบี่กระบองเบื้องต้น การใช้อาวุธ  การตีแม่ไม้ การตีลูกไม้ การป้องกันตัวด้วยอาวุธ
ไทยโบราณ 



๓๖๓ 
 

 

 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ของการเล่นกระบี่กระบองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน  
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย  กำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ  รูปแบบของอธิบาย ความหมาย
และความสำคัญของกระบี่กระบอง หลักการฝึกหัดกระบี่กระบองเบื้องต้น  การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหัดตีลูกไม้ได้ 
สามารถวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 
 ๒. สามมารถปฏิบัติทักษะกระบี่กระบองเบื้องต้น การใช้อาวุธ  การตีแม่ไม้ การตีลูกไม้ การป้องกันตัวด้วย
อาวุธไทยโบราณ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู ้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมได้ถูกต้อง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ของการเล่นกระบี่กระบอง อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรม 
ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
 กำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ  รูปแบบของอธิบาย ความหมายและความสำคัญของกระบี่กระบอง 
หลักการฝึกหัดกระบี ่กระบองเบื ้องต้น  การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหัดตีลูกไม้ได้ สามารถวิเคราะห์บทบาท  
ความสำคัญ ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 
 ปฏิบัติทักษะกระบี่กระบองเบื้องต้น การใช้อาวุธ  การตีแม่ไม้ การตีลูกไม้ การป้องกันตัวด้วยอาวุธไทย
โบราณ  ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๒  การประดิษฐ์พัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 



๓๖๔ 
 

 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุ
และอุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ 
ของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย 
 ๒. มีทักษะการประดิษฐ์และบำรุงซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องพัสตราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบายความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุ
และอุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ 
ของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย 
 ๒. สามารถประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยในเบื้องต้น 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องพัสตราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ประวัติที ่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ ของ
เครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๓  การละเล่นในพระราชพิธี      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ทำรำ และ
เอกลักษณ์ จารีตของการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและรำโคม รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาส
ในการแสดงและตระหนักในคุณค่าการแสดง 
 ๒. มีทักษะการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและรำโคม 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการละเล่นในพระราชพิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ทำรำ และ
เอกลักษณ์ จารีตของการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและรำโคม รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาส
ในการแสดงและตระหนักในคุณค่าการแสดง 
 ๒. มีทักษะการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและรำโคม 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการละเล่นในพระราชพิธีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้  
มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ทำรำ และเอกลักษณ์ จารีตของ
การละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและรำโคม รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและ
ตระหนักในคุณค่าการแสดง สามารถแสดงการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบ็งและรำโคม 
    
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๔  ศิลปะป้องกันตัว       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  และความสำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง  ขั้นตอนวิธี  
การแสดงกระบี่กระบอง   การแสดงและการจัดการแสดงกระบี่กระบอง   สามารถวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ 
ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 
 ๒. มีทักษะความสามารถในการปฎิบัติ วิธีการและ และการจัดการแสดงกระบี่กระบองได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ของการเล่นกระบี่กระบองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย  และความสำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง ขั้นตอนวิธี  
การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงและการจัดการแสดงกระบี่กระบอง สามารถวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญ 
ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 
 ๒. สามมารถปฎิบัติทักษะกระบวนวิธีการและ และการจัดการแสดงกระบี่กระบองได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ของการเล่นกระบี่กระบอง อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรม 
ไทย 
คำอธิบายรายวิชา 
  ความหมายและความสำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง  ขั้นตอนวิธีการแสดงกระบี่กระบอง   
การแสดงและการจัดการแสดงกระบี่กระบอง สามารถวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ ประโยชน์และตระหนักใน
คุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง 



๓๖๗ 
 

 

 มีทักษะความสามารถในการปฎิบัติ วิธีการและ และการจัดการแสดงกระบี่กระบองได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๕  หนังใหญ ่       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และเอกลักษณ์ 
จารีตของการแสดงหนังใหญ่ รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหนังใหญ่ 
 ๒. มีทักษะการแสดงหนังใหญ่และการประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพ่ือการแสดง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบท บาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการแสดงหนังใหญ่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มา
บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมาย ประวัติที ่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และ
เอกลักษณ์ จารีตของการแสดงหนังใหญ่ รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของ
หนังใหญ่ 
 ๒. สามารถแสดงหนังใหญ่และการประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการแสดงหนังใหญ่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มา
บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๖๘ 
 

 

 ความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และเอกลักษณ์ จารีตของการ
แสดงหนังใหญ่ รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหนังใหญ่  
สามารถแสดงหนังใหญ่การประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๖  หุ่นกระบอกไทยเบื้องต้น      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น  กระบวนวิธี  
การแสดง หลักวิธ ีการเชิด องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุ ่นกระบอกไทย  
รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย 
 ๒. มีทักษะการแสดงหุ่นและการประดิษฐ์ตัวหุ่นกระบอกไทยแบบลำลองเพ่ือการแสดง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การแสดงหุ่นกระบอกไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มา
บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 



๓๖๙ 
 

 

 ๑. สามารถอธิบายความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น  กระบวนวิธี  
การแสดง หลักวิธ ีการเชิด องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุ ่นกระบอกไทย   
รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย 
 ๒. สามารถแสดงหุ่นกระบอกไทยและประดิษฐ์ตัวหุ่นกระบอกไทยแบบลำลองเพ่ือการแสดง 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟ้ือต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่การแสดงหุ่นกระบอกไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มา
บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ 
คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น  กระบวนวิธีการแสดง หลักวิธีการ
เชิด องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุ่นกระบอกไทย  รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาส
ในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย แสดงหุ่นกระบอกไทยและประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุ
เทียมเพ่ือการแสดง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๗  การประดิษฐ์ศิราภรณ์ไทยเบื้องต้น    ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 



๓๗๐ 
 

 

 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุ
และอุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ 
ของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทย 
 ๒. มีทักษะการประดิษฐ์และบำรุงซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทย 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบ ทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบายความหมาย  ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุ
และอุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของศิราภรณ์ไทย รู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ ของเครื่อง
ศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทย 
 ๒. สามารถประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยในเบื้องต้น 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ประวัติที ่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ ของเครื่อง
ศิราภรณ์ละครไทย ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 
 

 

 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๘  กลองยาว       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญใน  
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติกลองยาว ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของกลองยาว 
 ๒. อธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของกลองยาว 
 ๓. อธิบายวิธีการดูแลรักษากลองยาว  
 ๔. ปฏิบัติหน้าทับกลองยาว 
 ๕. ปฏิบัติการรวมวง  

คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติที่มา ของกลองยาว มือโหมโรง ๑๒ มือ ลักษณะของเสียงกลองยาว หลักวิธีการบรรเลง  ปฏิบัติ
เครื่องกำกับจังหวะหน้าทับกลองยาว การบรรเลงรวมวงร่วมกับการแสดง และการบำรุงรักษาเครื่องกำกับจังหวะ
หน้าทับกลองยาว 
 กลองยาว จังหวะสามัญ จังหวะกลองยาว การประดิษฐ์เสียงต่าง ๆ  มือโหมโรง ๑๒ มือ การอ่านโน้ตและ
ร้องโน้ตตามลักษณะเสียงกลองยาว การร้องเพลงกระทุ้งสลับกับการตีกลองยาว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๑-๔๐๐๙  โขนสด        ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประวัติที่มาโขนสด  เอกลักษณ์ รูปแบบ  จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการ
แสดง  องค์ประกอบของการแสดงโขนสด  รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของ
โขนสด 
 ๒. มีทักษะการแสดงโขนสด 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่การแสดงโขนสด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้
ของโขนสดมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. สามารถอธิบาย ความหมายประวัติที่มาโขนสด  เอกลักษณ์ รูปแบบ  จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการ
แสดง  องค์ประกอบของการแสดงโขนสด  รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของ
โขนสด 
 ๒. สามารถแสดงโขนสด 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงโขนสด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้
ของโขนสดมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ประวัติที่มาโขนสด  เอกลักษณ์  รูปแบบ  จารีตขั้นตอนกระบวน วิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงโขนสด  ศึกษาประโยชน์ ความสำคัญ คุณค่า โอกาสในการแสดงโขนสด  การแสดงโขนสด  
รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ตระหนักในบทบาท ความสำคัญ อนุรักษ์  
สืบทอดและเผยแพร่การแสดง 
 
 



๓๗๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 

๒๐๓๐๒-๔๐๐๑  ระบำเบ็ดเตล็ด       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ หลักการปฏิบัติท่ารำของระบำเบ็ดเตล็ด  
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำระบำเบ็ดเตล็ด ระบำกรับ หรือระบำฉิ่ง และระบำนางกอยหรือระบำศรชีัย
สิงห์ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา และ  
การอนุรักษ์ สืบทอดนาฏศิลป์ไทย   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ หลักการปฏิบัติท่ารำของระบำ
เบ็ดเตล็ด  
 ๒. สามารถปฏิบัติท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ด ระบำกรับ หรือระบำฉิ่ง และระบำนางกอยหรือระบำศรีชัยสิงห์ 
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่ารำและเพลงขับร้อง ระบำกรับ หรือระบำฉิ่ง 
และระบำนางกอยหรือระบำศรีชัยสิงห์ 



๓๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓๐๒-๔๐๐๒  ละครชาตรี       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ตำนานที่มาละครชาตรี  เอกลักษณ์ รูปแบบ  จารีตขั้นตอนกระบวน
วิธีการแสดง  องค์ประกอบของการแสดงละครชาตรี  รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักใน
คุณค่าของละครชาตรี 
 ๒. มีทักษะการแสดงละครชาตรี 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครชาตรี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้ของละครชาตรีมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบาย ความหมายตำนานที่มาละครชาตรี  เอกลักษณ์ รูปแบบ  จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง  
องค์ประกอบของการแสดงละครชาตรี  รู้ประโยชน์ ความสำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของ
ละครชาตรี 



๓๗๕ 
 

 

 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครชาตรี 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครชาตรี  มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้ของละครชาตรีมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ตำนานที่มาละครชาตรี เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงละครชาตรี ศึกษาประโยชน์ ความสำคัญ คุณค่า โอกาสในการแสดงละครชาตรี ปฏิบัติการแสดง
ละครชาตรี รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื้อต่อผู้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่การแสดงละครชาตรี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้
ของละครชาตรีมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๒-๔๐๐๓  ละครนอก       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง  
องค์ประกอบของการแสดงและคุณค่าของละครนอก 
 ๒. มีทักษะการแสดงละครนอก 



๓๗๖ 
 

 

 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครนอก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายที่มาของละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบของ
การแสดงละครนอก 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครนอก 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่การแสดงละครนอก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้ของละครนอกมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ตำนานที่มาละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงละครนอก คุณค่าของการแสดงละครนอก ปฏิบัติการแสดงละครนอก รักความเป็นไทย มีวินัย ความ
รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความสำคัญ อนุรักษ์   สืบทอดและเผยแพร่การ
แสดงละครนอก มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของละครนอกมาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพและได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗๗ 
 

 

๒๐๓๐๒-๔๐๐๔  ละครใน       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับที ่มาของละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั ้นตอนกระบวนวิธีการแสดง  
องค์ประกอบของการแสดงและคุณค่าของละครใน 
 ๒. มีทักษะการแสดงละครใน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครใน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. อธิบายที่มาของละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบของการ
แสดงละครใน 
 ๒. ปฏิบัติการแสดงละครใน 
 ๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อื ่น ตระหนักในบทบาท 
ความสำคัญ ช่วยอนุรักษ์  สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครใน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์
ความรู้ของละครในมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ตำนานที่มาละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงละครใน คุณค่าของการแสดงละครใน ปฏิบัติการแสดงละครใน รักความเป็นไทย มีวินัย ความ
รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความสำคัญ อนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่การ
แสดงละครใน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำองค์ความรู้ของละครในมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
และได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๙. สาขาวิชาปี่พาทย์ 
 
๒๐๓๐๓-๔๐๐๑  อังกะลุง         ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญใน  
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติอังกะลุง ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. บอกประวัติความเป็นมาของอังกะลุง 
๒. อธิบายลักษณะส่วนประกอบระดับเสียงและหน้าที่ของอังกะลุง 
 ๓. บอกวิธีการดูแลรักษาอังกะลุง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ประวัติที ่มา ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียงและการ
บำรุงรักษาอังกะลุง ประวัติที่มา ความหมายของเพลงศัพท์สังคีต เข้าใจวิธีการและหลักการการปฏิบัติอังกะลุง ฝึก
ทักษะการอ่านโน้ต – ร้องโน้ต และปฏิบัติเพลงโหมโรงยะวา (เพลงบูเซ็นซอร์ค, เพลงยะวาใหม่,  เพลงสะมารัง, 
เพลงกาหรัดรายา, เพลงปูกันตาโมะ) 
  
๒๐๓๐๓-๔๐๐๒  การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจคุณค่า ประเภทเครื่องดนตรีไทย รูปทรง สัดส่วน วัสดุ  อุปกรณ์ วิธีการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
ไทยประเภทต่าง ๆ และการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทย 
 ๒. มีทักษะในการซ่อมบำรุงและปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ได้ตามหลักวิธี 



๓๗๙ 
 

 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณค่า ประเภทของเครื่องดนตรีไทย และวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทยแต่ละ
ประเภท 
 ๒. สามารถซ่อมบำรุงและการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทยได้ 
คำอธิบายรายวิชา 
 คุณค่าและประเภทเครื่องดนตรีไทย รูปทรง สัดส่วน วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
ประเภทต่าง ๆ และการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทย 
 
 
 
 
๑๐. สาขาวิชาเครื่องสายไทย 
 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๑  ขลุ่ย         ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที ่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทย      
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย 
ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ  
 



๓๘๐ 
 

 

๒๐๓๐๔-๔๐๐๒  ขิม         ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทย การ
บำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน เพลงจีนรัว เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลง
พม่าเขว เพลงลาวจ้อย หรือเพลงอื่น ๆ  
 
 
 
 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๓  จะเข้         ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว 
คำอธิบายรายวิชา 



๓๘๑ 
 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที ่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทย     
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย 
ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ 
 
๒๐๓๐๔-๔๐๐๔  ซอด้วง-ซออู้        ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
 ๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที ่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทย     
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย 
ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
๑๑. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
 
๒๐๓๐๕-๔๐๐๑  ขับร้องเพลงไทย       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย  
 ๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 



๓๘๒ 
 

 

 ๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 
๒. ขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน   
 ๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติพื้นฐานการขับร้องเพลงไทย (ท่านั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง/ออกเสียง จังหวะ) ในการขับร้อง 
เพลงแขกบรเทศ เถา  เพลงระบำไก่  เพลงรำพลายชุมพล  เพลงพื้นบ้าน ตามแบบแผน หลักการและวิธีการขับร้อง 
ศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง
และหน้าทับ จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง 
 
๒๐๓๐๕-๔๐๐๒  พากย์-เจรจา- เสภา ทำนองเสนาะ     ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจการพากย์-เจรจา  ขับเสภา  อ่านทำนองเสนาะ 
 ๒. มีทักษะการพากย์-เจรจา  ขับเสภา อ่านทำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  

๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่น
ฝึกฝน ใฝ่เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมิใจในคุณค่ามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
สมรรถนะรายวิชา  

๑. แสดงกลวิธีการพากย์-เจรจา  ขับเสภา อ่านทำนองเสนาะ ได้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ 
๒. พากย์-เจรจา  ขับเสภา  อ่านทำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและแบบแผน    
๓. คิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระและชื่นชม สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการพากย์ – เจรจา ขับเสภา อ่านทำนองเสนาะประเภทต่าง ๆ ตามแบบแผน หลักการและวิธีการ
พากย์-เจรจา ขับเสภา ทำนองเสนาะ ศึกษาประวัติ ลักษณะบทประพันธ์ รสวรรณคดี ศัพท์สังคีตและจังหวะ     
จัดกิจกรรมบูรณาการกับการแสดงภาษาท่านาฏศิลป์ไทย  
 
 



๓๘๓ 
 

 

๑๒. สาขาวิชาดุริยางค์สากล 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๑  กีตาร์ (Guitar)       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคกีตาร์เบื้องต้น 
 ๒. ฝึกปฏิบัติกีตาร์ได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงเบื้องต้น 
 ๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลงเบื้องต้น 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น 
 ๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงเบื้องต้น 
 ๓. สามารถบรรเลงเดี่ยวเบื้องต้น 
 ๔. ตระหนักถึงการดูแลเก็บรักษากีตาร์และการใช้กีตาร์เบื้องต้น 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักการใช้กีตาร์เบื้องต้น การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับกีตาร์เบื้องต้น การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเบื้องต้น ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงกีตาร์เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว  
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๒  คีย์บอร์ด (Keyboard)      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน 
 ๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒. แสดงความรู้การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น  และมีการแสดงในห้องเรียน  
 ๓. จำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี 
คำอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน โครงสร้างของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันได
เสียง ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวง
เครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง  
 
 



๓๘๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๓  เครื่องกระทบ (Percussion)     ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒. แสดงความรู้การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น  และมีการแสดงในห้องเรียน  
 ๓. จำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี 
คำอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน โครงสร้างของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันได
เสียง ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวง
เครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๔  รีคอร์เดอร์ (Recorder)      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน 
 ๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๓. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒. แสดงความรู้การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น  และมีการแสดงในห้องเรียน  
 ๓. จำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี 
คำอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน โครงสร้างของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันได



๓๘๕ 
 

 

เสียง ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวง
เครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๕  ไวโอลิน (Violin)      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน 
 ๒ .แสดงความรู้การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น และมีการแสดงในห้องเรียน  
 ๓. จำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี 
คำอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน โครงสร้างของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑บันได
เสียง ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวง
เครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๖  โสตทักษะ       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกทักษะโสตประสาท  
 ๒. มีทักษะในการฝึกทักษะโสตประสาท  
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการการฝึกทักษะโสตประสาท  
สมรรถนะรายวิชา 



๓๘๖ 
 

 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะโสตประสาท  
 ๒. นำทักษะโสตประสาทไปใช้ในการปฏิบัติดนตรีสากล      
คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการฟังเสียงและอ่านโน้ตแบบ Sight Singing และ Dictation ด้วยวิธีการ Move Do  
 ฝึกปฏิบัติการฟังและเขียนโน้ตเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๖-๔๐๐๗  เทคโนโลยีดุริยางค์สากล      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี     
 ๒. มีทักษะในการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ดนตรี   การใช้โปรแกรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
 ๓. มีเจตคติที่ดีในการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ดนตรี     
สมรรถนะรายวิชา  
          ๑ .แสดงความรู้ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี 
 ๒. สามารถปฏิบัติคอมพิวเตอร์ดนตรี     
 ๓. นำทักษะคอมพิวเตอร์ดนตรีไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติดุริยางค์สากล     
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี ส่วนประกอบหลักและระบบปฏิบัต ิการของเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบันทึกโน้ตเพลง และการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานดนตรีสากล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
รวมทั้งประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่เกี ่ยวข้องกับงานดุริยางค์สากลไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติดุริยางค์สากล
  



๓๘๗ 
 

 

๒๐๓๐๖-๔๐๐๘  ประวัติดนตรีตะวันตก      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการประวัติดนตรีสากล  
 ๒. ตระหนักเห็นคุณค่าของประวัติทางดนตรีสากล  
 ๓. นำความรู้เกี่ยวกับประวัติทางดนตรีสากลไปใช้อย่างสร้างสรรค์  
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติทางดนตรีสากล    
 ๒. สามารถนำความรู้ประวัติทางดนตรีสากลไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความเป็นมา วิวัฒนาการของการดนตรีสากล คีตกวี และประเภทของเครื่องดนตรีสากลในยุคต่าง ๆ ตาม
ลักษณะสภาพสังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล 
 
๒๐๓๐๗-๔๐๐๑  ประสานเสียง       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 
 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 



๓๘๘ 
 

 

 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องบทเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ 
 ๕. ปฏิบัติขับร้องเพลง Round/Cannon  
 ๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
 ๗. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 ทฤษฎีดนตรีสากล หลักวิธีการร้องขั ้นพื ้นฐาน Scale, Interval และ Major ปฏิบัติขับร้องประสาน
เสียงเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ ปฏิบัติขับร้องเพลง Round/Cannon ถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการ
แสดงดนตรีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๐๗-๔๐๐๒  ขับร้องเดี่ยว       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก 



๓๘๙ 
 

 

 ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล 
 ๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง) 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ศึกษา ระบุทฤษฎีดนตรีสากล 
 ๒. แสดงหลักวิธีการร้องขั้นท่ีสูงขึ้น Scale, Interval และ Major 
 ๓. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว 
 ๔. ปฏิบัติขับร้องบทเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ 
 ๕. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่กำหนด 
 ๖. การบำรุงรักษาเส้นเสียง 
 ๗. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
คำอธิบายรายวิชา 
 ทฤษฎีดนตรีสากล หลักวิธีการร้องขั ้นพื ้นฐาน Scale, Interval และ Major ปฏิบัติขับร้องประสาน
เสียงเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการ
ทักษะได้ตามบทเพลง การบำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
 

 

 
 
 
๑๔. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 
  
๒๐๓๐๘-๔๐๐๑  การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย 
 ๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ 
 ๓. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพ่ือการแสดงประเภทต่าง ๆ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. รู้และเข้าใจประวัติเครื่องแต่งกายโดยสังเขป 
 ๒. มีทักษะในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับสำหรับการแสดง  
 ๓. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพ่ือการแสดงประเภทต่าง ๆ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ทรงผม เครื่องประดับสำหรับการแสดง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการแสดงประเภท
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน 
  
๒๐๓๐๙-๔๐๐๑  การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน     ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง
ของไทย รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง
พ้ืนบ้านภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่ง
กาย เครื่องดนตรี ชื่อและทำนองเพลง  โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ 
 ๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา  
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื ่อและทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 
ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น 
ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา เป็นต้น 
 
๒๐๓๐๙-๔๐๐๒  ฟ้อนดาบ       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนดาบ   
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาดาบ   
 ๓. มีทักษะการฟ้อนดาบ   



๓๙๒ 
 

 

 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการฟ้อนดาบ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนดาบ   
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการฟ้อนดาบ   
 ๓. เก็บและดูแลรักษาดาบ   
 ๔. ปฏิบัติทักษะการฟ้อนดาบ   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนดาบ  ปฏิบัติทักษะ
การฟ้อนดาบแบบพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ และ/หรือ ฟ้อนดาบแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ 
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนดาบ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  
เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 
 
 
๒๐๓๐๙-๔๐๐๓  ฟ้อนหอก       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนหอก   
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาหอก  
๓. มีทักษะการฟ้อนหอก   
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการฟ้อนหอก   

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนหอก   
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการฟ้อนหอก   
๓. เก็บและดูแลรักษาหอก  
๔. ปฏิบัติทักษะการฟ้อนหอก   

คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนหอก  ปฏิบัติทักษะ
การฟ้อนหอกแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนหอก  
สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 



๓๙๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๑   โปงลาง       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
(โปงลาง) อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปงลาง ประวัติที่มา 



๓๙๔ 
 

 

 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ลายโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพืน้บ้านอีสาน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย  
ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน  
ปฏิบัติทักษะ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า  
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๒   พิณ       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
(พิณ) อย่างอิสระและชื่นชม   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับพิณ ประวัติที่มา 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติทักษะ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า   
๒๐๓๑๐-๔๐๐๓   แคน       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอสีาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 



๓๙๕ 
 

 

 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อ ดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
(แคน) อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแคน ประวัติที่มา 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ปฏิบัติทักษะ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า   
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๔   โหวด          ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
(โหวด) อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโหวด ประวัติที่มา 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด) ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติทักษะ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า  
 



๓๙๖ 
 

 

 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๕   ซออีสาน      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
(ซออีสาน) อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับซออีสาน ประวัติที่มา 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต 
วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
 ปฏิบัติทักษะ ลายลำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า   
  
๒๐๓๑๐-๔๐๐๖   ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง (รองเง็ง)      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 ๓. มีทักษะการปฏิบัติดนตรี 
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติดนตรี 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของการปฏิบัติดนตรี 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 ๔. ปฏิบัติทักษะการปฏิบัติดนตรี  
คำอธิบายรายวิชา 



๓๙๗ 
 

 

 จำแนกประเภทเครื่องดนตรีที่ใช้ ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบอื่น ๆ ของการปฏิบัติดนตรี
พ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีรองเง็ง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ 
ตระหนักเห็นคุณค่าของการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
  
 
 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๗   ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (กันตรึม)   ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่า
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง (กันตรึม) ได้ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
(ซออีสาน) อย่างอิสระและชื่นชม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับดนตรีอีสานตอนล่าง(กันตรึม) ประวัติที่มา 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานตอนล่าง (วงกันตรึม) 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงกันตรึม)  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน
อีสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ลักษณะเสียง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย 
ศัพท์สังคีต  วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง 
 ปฏิบัติทักษะ วงกันตรึม 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๘   กลองไชยมงคล       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองไชยมงคล   
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองไชยมงคล   
๓. มีทักษะการตีกลองไชยมงคล   
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองไชยมงคล  



๓๙๘ 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองไชยมงคล   
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองไชยมงคล   
๓. เก็บและดูแลรักษากลองไชยมงคล   
๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองไชยมงคล   

คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองไชยมงคล  ปฏิบัติ

ทักษะการตีกลองไชยมงคลแบบพ่อครูมานพ   ยาระณะ  ศิลปินแห่งชาติ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการ
ตีกลองไชยมงคล  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้าน
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๐๙   กลองปู่เจ่       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองปู่เจ่   
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่เจ่   
 ๓. มีทักษะการตีกลองปู่เจ่   
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองปู่เจ่   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองปู่เจ่   
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองปู่เจ่   
 ๓. เก็บและดูแลรักษากลองปู่เจ่   
 ๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่เจ่   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่เจ่  ปฏิ บัติ
ทักษะการตีกลองปู่เจ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองปู่เจ่  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  
เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๐   กลองมองเซิง       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองมองเซิง   



๓๙๙ 
 

 

 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองมองเซิง   
 ๓. มีทักษะการตีกลองมองเซิง   
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองมองเซิง   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองมองเซิง   
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองมองเซิง   
 ๓. เก็บและดูแลรักษากลองมองเซิง   
 ๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองมองเซิง   
คำอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองมองเซิง  ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองมองเซิง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองมองเซิง  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ 
วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๑   กลองสะบัดชัย      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองสะบัดชัย   
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองสะบัดชัย   
 ๓. มีทักษะการตีกลองสะบัดชัย   
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองสะบัดชัย   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองสะบัดชัย   
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองสะบัดชัย   
 ๓. เก็บและดูแลรักษากลองสะบัดชัย   
 ๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองสะบัดชัย   
คำอธิบายรายวิชา 



๔๐๐ 
 

 

 ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการตีกลองสะบัดชัย  ปฏิบัติ
ทักษะการตีกลองสะบัดชัยแบบพ่อครูคำ  กาไวย์  ศิลปินแห่งชาติ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลอง
สะบัดชัย  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๒   ขับซอ       ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการขับซอ   
 ๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาสุขภาพอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงของตนเอง   
 ๓. มีทักษะการขับซอ   
 ๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการขับซอ   
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการขับซอ   
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการขับซอ   
 ๓. ดูแลรักษาสุขภาพของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการใช้เสียง   
 ๔. ปฏิบัติทักษะการขับซอ   
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา ประเภท และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของขับซอพ้ืนบ้านภาคเหนือ การขับซอทำนองเพลงอ่ือ 
เรื ่องไก่หน้อยดาววี การขับซอทำนองเพลงพม่าเรื ่อง เจ้าสุวัตรนางบัวคำ ปฏิบัติทักษะการขับซอทำน อง 
เพลงอื่อเรื่อง ไก่หน้อยดาววี การขับซอทำนองเพลงพม่า เรื่อง เจ้าสุวัตรนางบัวคำ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขับซอพ้ืนบ้านภาคเหนือ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่าของขับซอพ้ืนบ้าน
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๓   ซึง-สะล้อ      ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง 
 ๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์  
 ๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๔. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 



๔๐๑ 
 

 

 ๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 
 ๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง 
 ๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบอื่นๆ ของวงสะล้อ-ซึง ความรู้เกี ่ยวกับวิธีฝึกทักษะ วงสะล้อ-ซึง
เบื้องต้น ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง  เพลงสร้อยเวียงพิงค์ ความรู้เกี่ย วกับจังหวะกลองพื้นบ้าน
ภาคเหนือ ปฏิบัติทักษะสะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ และจังหวะกลองพื้นบ้านภาคเหนือ   
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวงสะล้อ-ซึง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  เปรียบเทียบ ตระหนัก  เห็นคุณค่า
ของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติ 
 
๒๐๓๑๐-๔๐๑๔   วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)     ๐-๒-๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและท่ีมาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์  
๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
๔. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 
๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) 
๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ 

คำอธิบายรายวิชา 
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว 

การไล่นิ้ว การระบายลม  ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงปราสาทไหว  เพลงฉัตร  เพลงผีมดห้อยผ้า เพลงมวย 
 
 
 
 



๔๐๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

          รหัสวิชา    ชื่อวิชา            ท-ป-น 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ๐-๒-๐ 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM  ๐-๒-๐ 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑   ๐-๒-๐ 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒   ๐-๒-๐ 

๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/   ๐-๒-๐ 

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 

 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     ๐-๒-๐ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

๑. เขาใจหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

๒. วางแผน ดําเนินการ  การนำหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานและการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. วางแผน ดําเนินการ การนำหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานและการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๒. ใชกระบวนการกลุมในการจัดและรวมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คําอธิบายรายวิชา 



๔๐๓ 
 

 

การวางแผน ดำเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การใช้กระบวนกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๒  กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM    ๐-๒-๐ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

๑. เขาใจหลักการและแนวทางการสร้างนวัตกรรม หลักการบูรณาการความรู้ ตามแนวคิด STEAM 

๒. วางแผน ดําเนินการ สร้างต้นแบบ ประเมินผล แกไข ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรม  

ตามแนวคิด STEAM  

๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. อธิบายแนวทางการสร้างนวัตกรรม หลักการบูรณาการความรู้ ตามแนวคิด STEAM 

๒. วางแผน ดําเนินการ สร้างต้นแบบ ประเมินผล แกไข ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรม  

ตามแนวคิด STEAM 

๓. ใชกระบวนการกลุมในการสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM 

คําอธิบายรายวิชา 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และกระบวนการทาง

วิศวกรรม ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

 

 

 



๔๐๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๓  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑    ๐-๒-๐ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

๑. เขาใจองค์ประกอบ และหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร 

๒. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. สามารถอธิบายหลักการ ทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

๒. วางแผนและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

คําอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบ และหลักการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การประยุกต์ใช้งาน 

และการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

 



๔๐๕ 
 

 

๒๐๐๐๐-๒๐๐๔  กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒    ๐-๒-๐ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการ

อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

๒. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพ่ือการใช้งาน

อย่างรู้เท่าทัน 

๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

๑. วางแผนและรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 

หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

๒. วางแผนและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด 

คําอธิบายรายวิชา 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ในการรวบรวม 

ประมวลผล หรือสร้างทางเลือก การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูลโดย

เทียบเคียงจากข้อมูลหลายแห่ง แยกแยะข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
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