
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
(สาขาวิชา ปี่พาทย์) 

 

จุดประสงค์สาขาวิชา 

๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒. เพื ่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพปี่พาทย์ 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 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา ศิลปกรรม  

สาขาวิชาปี่พาทย์ 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 

๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  

๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล 

๓.๑.๒ ประเภทของดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ 

๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล 

๓.๑.๔ รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  

๓.๑.๕ หลักการบรรเลงปี่พาทย์ประเภทต่างๆ 

๓.๑.๖ อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยและอ่ืนๆต่อการสร้างสรรค์ดนตรี 



๓.๑.๗ การเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

 

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่  

๓.๒.๑ ทักษะการบรรเลงดนตรีไทยเพลงประเภทต่างๆ  

๓.๒.๒ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล 

๓.๒.๓ ทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีไทยประเภทต่างๆตามแบบแผน 

๓.๒.๔ ทักษะการดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยตามหลักการและกระบวนการ 

๓.๒.๕ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู ้ส ึก ความคิดต่อ     

ดนตรีไทย ตามหลักการและสร้างสรรค์  

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

๓.๓.๑ วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับปี่พาทย์ไทยตามหลักการและกระบวนการอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓.๒ เลือกใช้ ดูแ รักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ไทย ตามหลักการและ 

กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

  ๓.๓.๓ จัดการแสดงปี่พาทย์ไทยตามรูปแบบและหลักวิธีการ 

๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการ แก้ไขปัญหาและ 

พัฒนางาน 

๓.๓.๕ ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี  

๓.๓.๖ ให้คำแนะนำพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 

๓.๓.๗ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การแสดงปี่พาทย์อย่างมีหลักการและสร้างสรรค์ 

๓.๓.๘ บูรณาการความรู้ ทักษะเพ่ือสร้างสรรค์งานด้านปี่พาทย์ตามหลักแนวคิด ทฤษฎีของ     

ครูอาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้าง 
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  

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 

  



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) 
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 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๑  ทฤษฎีโน้ตไทย       ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๒  ทฤษฎีโน้ตสากล      ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๓  พื้นฐานดนตรีไทย     ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๔  หลักการประพันธ์และการแปลทำนองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๕  ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   ๒-๐-๒ 
 ๒๐๓๐๐-๐๓๐๖  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 
 

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) 
 

สำหรับนักเรียนสาขาวิชาปี่พาทย์ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา  ท-ป-น 

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

สำหรับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องสายไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๑๐๗  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๘  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๙  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๐  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๔     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๑  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๕     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๒  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๖     ๑-๔-๓ 
 สำหรับนักเรียนนอกสาขาวิชา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา ท-ป-น 

๒๐๓๐๕-๒๑๑๓  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๔  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๕  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๖  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔     ๑-๔-๓ 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๗  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕     ๑-๔-๓ 

         ๒๐๓๐๕-๒๑๑๘    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 

  



กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 
(รายวิชาทฤษฎีศิลป์ เดิม) 

๒๐๓๐๐-๐๓๐๑ ทฤษฎีโน้ตไทย         ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึก

โน้ต หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ต

ระบบไทย การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตไทย 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และนำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับ 

การบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน  โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ 

เครื่องหมายโน้ตระบบไทย การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่างๆ ด้วยระบบโน้ตไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการ

บันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ตระบบไทย  

การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย และการบันทึกเพลงไทยด้วยระบบโน้ตไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓๐๐-๐๓๐๒  ทฤษฎีโน้ตสากล        ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับ

การบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆในระบบโน้ต

ระบบสากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล 

 ๒. บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และนำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมา 

บุคคลสำคัญท่ีเกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

ต่าง ๆ  ในระบบโน้ตระบบสากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทย

ด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 

 ๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตสากล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

คำอธิบายรายวิชา  

 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึก

โน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์  เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ตระบบ

สากล การดำเนินทำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล 

แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓๐๐-๐๓๐๓ พื้นฐานดนตรีไทย       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  

 ๑. เข้าใจประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย 

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลสำคัญด้านดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย  

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย และศัพท์สังคีตได้ 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู ้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื ่นชม  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงใน

วงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลสำคัญ  

ด้านดนตรีไทย 

 ๒. จำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย  

การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงใน     

วงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทยและประวัติบุคคลสำคัญด้าน

ดนตรีไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓๐๐-๐๓๐๔  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่

ของเครื่องดนตรีไทย จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลทำนองเพลงไทย 

 ๒. จำแนกทำนองเพลงได้ตามหลักการประพันธ์เพลงไทย 

 ๓. มีทักษะการแปลทำนองหลักเป็นทางเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ทางร้อง และนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 องค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย 

จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลทำนองเพลงไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓๐๐-๐๓๐๕  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึก

โน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 ๒. ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย  

การบันทึกเสียง และการตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓๐๐-๐๓๐๖  การปรับวงดนตรีไทย       ๒-๐-๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

 ๑. เข้าใจรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับ

ร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย 

 ๒. มีทักษะการปรับวงดนตรีไทยทั้งการบรรเลงรับร้องและประกอบการแสดง 

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. แสดงความรู้เรื ่องรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลง

ประกอบการขับร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย 

 ๒. นำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับร้อง  

การบรรเลงประกอบการแสดง หลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย และนำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
(รายวิชาปฏิบัติเอก สาขาวิชาปี่พาทย์) 

๒๐๓๐๓-๒๐๐๑ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับเสียงของวงปี่พาทย์เสภา ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
๒. ประยุกตใ์ช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงเสภา เพลงฉิ่ง เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ 
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง   
๖. บำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  

 
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 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
๒. ประยุกต์ใช้นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักวิธีและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์ 
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง   
๖. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
๗.  

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 
 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลงศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 และปฏิบัติทำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 



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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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
ดนตรีในวงปี่พาทย ์การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก  เพลงสารถี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา    
เพลงพม่าเห่ 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    
 

 

 

 



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



กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑  ปี่ใน ๑         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น 
 ๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 ๖. บำรุงรักษาปี่ใน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะ ส่วนประกอบ เสียงของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน 
 ปี่ใน แบบฝึกทักษะ (นิ้วลองปี่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง 
 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒  ปี่ใน ๒         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ        
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔  ปี่ใน ๔         ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
      



สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 เพลงกราวใน เพลงระบำศรีชยสิงห์ เพลงระบำลพบุรี 

 
 
 
 



๒๐๓๐๕-๒๑๐๖  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๗  ทักษะฆ้องวงใหญ่ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๘  ทักษะฆ้องวงใหญ่ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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) 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๐๙  ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ      
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 



 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์  
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี   
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุการ 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๐  ทักษะฆ้องวงใหญ่ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์  
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี   
ฆ้องวงใหญ่ 

ฆ้องวงใหญ่ เพลงเหาะ เพลงรัว เพลงกลม เพลงชำนาญ 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๑  ทักษะฆ้องวงใหญ่ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงช้าเพลงเร็ว 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๒   ทักษะฆ้องวงใหญ่ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
ฆ้องวงใหญ่ 
 ฆ้องวงใหญ่ เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงคุกพาทย์ เพลงเชิด 

 
 
 
 
 

 



๒๐๓๐๕-๒๑๑๓  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 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกตค์วามรู้ 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) 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๔  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ เพลงสองชั้น 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงระบำไก่ เพลงโยสลัม  เพลงลาวสมเด็จ เพลงฟ้อนเงี้ยว 
  
๒๐๓๐๕-๒๑๑๕  ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความสำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ       
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภทเพลงที่ใช้ในการแสดง และเพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงรำสีนวล เพลงรัว เพลงชมตลาด  เพลงเร็ว เพลงลา 
 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๖  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 



 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ และเพลงหน้าพาทย์ 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์  
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม  เพลงระบำลพบุรี ระบำม้า เพลงปฐม เพลงเสมอ 

 
 

๒๐๓๐๕-๒๑๑๗  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ 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 

 
๒๐๓๐๕-๒๑๑๘  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. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต 
 ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน 
 ๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบำ เพลงหน้าพาทย์ และเพลงสองชั้น 
 ๕. สามารถบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้อง
วงใหญ่หรือระนาดทุ้ม 
 ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงระบำทวารวดี เพลงระบำดอกบัว เพลงโอด เพลงเวสสุกรรม 
 

 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑  ทักษะเครื่องสายไทย ๑       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว 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  

 
 



๒๐๓๐๔-๒๑๐๒  ทักษะเครื่องสายไทย ๒       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย และฝึกปฏิบัติ เพลงลาวเล็กตัดสร้อย 
เพลงลาวเล่นน้ำ เพลงลาวกระตุกก่ี เพลงลาวกระแตเล็ก เพลงลาวสมเด็จ เพลงจีนไจ๋ยอ หรือเพลงอื่น ๆ  
  
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓  ทักษะเครื่องสายไทย ๓       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบั ติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 



คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และการบรรเลงรวมวงโดยเน้น
การบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การบันทึกโน้ตเพลงไทย การฝึกทักษะ เพลงคลื่น
กระทบฝั่ง เพลงบังใบ เพลงแขกสาหร่าย เพลงโยสลัม เพลงระบำดอกบัว เพลงจีนรำพัด หรือเพลงอื่น ๆ  
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔  ทักษะเครื่องสายไทย ๔       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 
คำอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย      
หลักและการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การฝึก เพลง
แขกต่อยหม้อ เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น เพลงอาหนู สองชั้น หรือเพลงอื่น ๆ  

 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕  ทักษะเครื่องสายไทย ๕       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 



สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง  ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การนำเสนอผลงานหรือ
จัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม การฝึกทักษะ เพลงลาวคำหอม เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำเนินทราย เพลงลาว
ดวงเดือน หรือเพลงอื่น ๆ  
 
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖  ทักษะเครื่องสายไทย ๖       ๑-๔-๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ  

๓. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
 ๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบั ติตน
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
 ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิม
ในเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น 
คำอธิบายรายวิชา 
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การนำเสนอผลงานหรือ
จัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม ฝึกเพลงโหมโรงปฐมดุสิต เพลงเขมรไทรโยค เพลงมยุราภิรมย์ เพลงแขกอะหวัง เถา 
เพลงแสนคำนึง สองชั้น หรือเพลงอื่น ๆ 
 
 


