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ตัวอย่างแผนการเรียน หลักสูตรนาฏดุริยางค์ศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒
คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานโครงการจัดทำ�มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์
คำ�สัง่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการดำ�เนินงาน
โครงการจัดทำ�มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์
คำ�สัง่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนาฏดุรยิ างค์ศลิ ป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕..) และ หลักสูตรนาฏดุรยิ างค์ศลิ ป์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕..
คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
หลักการของหลักสูตร
๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทีส่ อดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน เพือ่ ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนระดับ
ฝีมอื ให้มสี มรรถนะ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
๒. เป็นหลักสูตรวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ซึง่ กันและกัน สามารถเพิม่ มูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั จิ ริงตามศักยภาพและ
โอกาสของผู้เรียน
๓. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัย สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเรียนรู้ พัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ของชาติสืบไป
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จุดหมายของหลักสูตร
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์เป็นหลักสูตรวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ สืบสานและธำ�รงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำ�ชาติ เน้นให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในงานอาชีพ เพื่อนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ตลอดจนทักษะการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
๓. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักองค์กร สามารถทำ�งานเป็น
หมู่คณะได้ดี มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
๔. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำ�งาน การอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เข้าใจและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความตระหนักและ
นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินชีวิต
๕. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
๖. เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรักชาติสำ�นึกในความเป็นไทย เสียสละ
เพื่อส่วนรวม ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
๑. การเรียนการสอน

๑.๑ การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเ้ รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทกุ วิธเี รียนทีก่ �ำ หนด และนำ�ผลการเรียน
แต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการดำ�เนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสำ�คัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คำ�แนะนำ�แก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ มีสว่ นร่วมในคณะทำ�งานหรือ มีการประสานงานกลุม่ รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำ�งาน

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน

การจัดการศึกษาในระบบปกติ ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดำ�เนินการดังนี้
๒.๑ ในปีการศึกษาหนึง่ ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
โดยมีเวลาเรียนและจำ�นวนหน่วยกิต ตามที่กำ�หนด และวิทยาลัยอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
๒.๒ การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้วิทยาลัยเปิดทำ�การสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง
โดยกำ�หนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ ๖๐ นาที

๓. การคิดหน่วยกิต

ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ ๑๘ ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคเรียน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓.๓ รายวิชาปฏิบตั ทิ ใี่ ช้เวลาในการฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม ๓ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือ ๕๔ ชัว่ โมงต่อภาคเรียนรวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓.๔ การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕๔
ชั่วโมง รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓.๕ การทำ�โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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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
หน่วยกิต
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 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๒
หน่วยกิต
๔.๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๓๖
หน่วยกิต
๔.๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๘
หน่วยกิต
๔.๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๔
หน่วยกิต
๔.๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
๔
หน่วยกิต
๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
๔.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง
หมายเหตุ
1) จำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบังคับ
ทีส่ ะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึง่ ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจำ�นวนหน่วยกิตที่กำ�หนด และผู้เรียนต้องเรียนทุกรายวิชา
3) วิทยาลัย สามารถจัดรายวิชาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการ
เฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ภมู ภิ าค เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทัง้ นี้ ต้องเป็น
ไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานกำ�หนด
๕. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชน หลังจากที่
ผูเ้ รียนได้เรียนรูภ้ าคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นวิทยาลัยแล้วระยะหนึง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ได้สัมผัสกับงานในอาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และบรรยากาศการทำ�งานร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
ในการจัดการและพัฒนาทักษะฝีมอื ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและมีเจตคติทดี่ ใี นการทำ�งานและประกอบ
อาชีพ โดยการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดำ�เนินการ ดังนี้
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๕.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ
แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่ ๕ และหรือภาคเรียนที่ ๖ หรือนับเวลาจากการแสดง
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ของวิทยาลัย และลงนามโดยผู้มีอำ�นาจรับรอง โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ชั่วโมง
กำ�หนดให้มีค่าเท่ากับ ๔ หน่วยกิต กรณีวิทยาลัยต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำ�รายวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่จัดฝึก
ประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
๕.๒ การตัดสินผลการเรียนการให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
๖. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้
เพือ่ นำ�เสนอโครงงานด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ และคีตศิลป์ โดยลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองความความถนัดและความสนใจ ตัง้ แต่
การเลือกหัวข้อหรือเรือ่ งทีจ่ ะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำ�หนดขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน การประเมินผลการจัดทำ�รายงาน
ซึ่ ง อาจทำ � เป็ น รายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของโครงการนั้ น ๆ โดยการจั ด ทำ � โครงงานดั ง กล่ า ว
ต้องดำ�เนินการ ดังนี้
๖.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำ�โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา
ในภาคเรียนที่ ๕ และหรือภาคเรียนที่ ๖ รวม จำ�นวน ๔ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ วิทยาลัยต้องจัดให้มี
ชั่วโมงเรียน ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีกำ�หนดที่เรียนรายวิชาโครงงาน ๔ หน่วยกิต
หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงงาน ๒ หน่วยกิต คือ โครงงาน ๑ และโครงงาน ๒ ให้วิทยาลัยจัดให้มีชั่วโมงเรียน
ต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
๖.๒ การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๗.๑ วิทยาลัยต้องจัดให้มกี จิ กรรมเสริมหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทกุ ภาคเรียน เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
แกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติด
และการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ทะนุบ�ำ รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาไทย ปลูกฝังจิตสำ�นึก
จิตอาสาในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และทำ�ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและท้องถิน่ ทัง้ นี้ โดยใช้กระบวนการกลุม่ ในการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทำ�งาน
๗.๒ การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๘. การจัดแผนการเรียน
เป็นการกำ�หนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะดำ�เนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วน
การเรียนรูภ้ าคทฤษฎีตอ่ ภาคปฏิบตั ใิ นหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ ๒๐: ๘๐ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะหรือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
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๘.๑ จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคำ�นึงถึงรายวิชาทีต่ อ้ งเรียนตามลำ�ดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยากของรายวิชา
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ จัดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะ
ของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน
๘.๒ จัดให้ผเู้ รียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพในกลุม่ สมรรถนะ
วิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบตามที่กำ�หนดในโครงสร้างหลักสูตร
๘.๓ จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
๘.๔ จัดรายวิชาทวิภาคี และรายวิชาที่นำ�ไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากำ�หนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในภาคเรียนนั้น ๆ
๘.๕ จัดรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ ๕ หรือ ๖ ครั้งเดียว จำ�นวน ๔ หน่วยกิต (เฉลี่ย ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรียน) หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น ๒ ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ ๕ จำ�นวน ๒ หน่วยกิต และภาคเรียนที่ ๖ จำ�นวน ๒
หน่วยกิต (เฉลี่ย ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
๘.๖ จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ ๕ หรือ ๖ ครั้งเดียว จำ�นวน ๔ หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
๒ ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ ๕ และภาคเรียนที่ ๖ รวม ๔ หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
๘.๗ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๘.๘ จัดจำ�นวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สำ�หรับการเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน
๑๒ หน่วยกิต สำ�หรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูรอ้ นจัดได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ทัง้ นี้ เวลาในการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หากวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำ�เป็นในการจัดหน่วยกิตและเวลาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนที่
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทำ�ได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๙. การเข้าเรียน
ผู้เข้าเรียนต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๑๐. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๑๑. การสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
๑๑.๒ ได้จำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่านทุกภาคเรียน
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๑๒. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
๑๒.๑ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรียน
นอกเหนือจากรายวิชาที่กำ�หนดให้เป็นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
วิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑๒.๒ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ วิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการ
จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิม่ เติมในกลุม่ สมรรถนะวิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมภิ าคเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
๑๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน
ท้องถิ่น หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกำ�หนดรหัสวิชา จำ�นวนหน่วยกิตและจำ�นวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำ�หนด
๑๓. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
๑๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำ�คัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าทีข่ องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๓.๒ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๓.๓ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำ�เป็นคำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๓.๔ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม วิทยาลัยสามารถดำ�เนินการได้ โดยต้องรายงานให้สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ
๑๔. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสูตรกำ�หนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อย
ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ
๑๔.๑ หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
๑๔.๒ ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
๑๔.๓ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
๑๔.๔ ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดให้มีการประเมินและรายงานผลการดำ�เนินการหลักสูตรมายัง
ต้นสังกัด เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย
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๘

๘

การกาหนดรหั
การกสาหนดรหั
รายวิชา สรายวิชา
หลักสูตรนาฏดุ
หลักสูรติยรนาฏดุ
างคศิลป์ริยระดั
างคศิบประกาศนี
ลป์ ระดับประกาศนี
ยบัตรวิชาชียบัพตพุรวิทชธศั
าชีกพราช
พุท๒๕๖๒
ธศักราช ๒๕๖๒
1 2 3 41 52 - 3 6 4 7 5 8 - 96 7 8 9

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ท–ป–น

ท–ป–น

ลาดับที่วิชา ล01-99
าดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรีสาขาวิ
ยนร่วชมา/วิชาเรียนร่วมกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชา
2 0 0 02 00 0 หมวดวิ
0 0 ชาสมรรถนะแกนกลาง
๑1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑2 กลุ่มวิชาภาษาต่
๑2 กลุ
างประเทศ
่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑3 กลุ่มวิชาวิ๑3
ทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑4 กลุ่มวิชาคณิ
๑4ตศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑5 กลุ่มวิชาสั๑5
งคมศึกกลุษา่มวิชาสังคมศึกษา
๑6 กลุ่มวิชาสุ๑6
ขศึกษาและพลศึ
กลุ่มวิชาสุขกศึษา
กษาและพลศึกษา
๑๗ กลุ่มบูรณาการ
๑๗ กลุ่มบูรณาการ
๒0 กิจกรรม ๒0 กิจกรรม
๗X วิชาเลือกเสรี
๗X วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชชาชีาสมรรถนะวิ
พ
ช01
าชีพ กลุ่มวิชาเรี01
ยนร่วมหลั
กลุ่มกวิชสูาเรี
ตร ย(การจั
นร่วมหลั
ดการอาชี
กสูตรพ(การจั
) ดการอาชีพ)
2 0 0 02 10 0 0หมวดวิ
1 ชาสมรรถนะวิ
กลุ่มสมรรถนะวิกลุ
ชาชี
่มสมรรถนะวิ
พพืน้ ฐาน ชาชีพพื02น้ ฐานกลุ่มวิชาเรี02
ยนร่วมหลั
กลุ่มกวิชสูาเรี
ตร ย(เทคโนโลยี
นร่วมหลักสสูารสนเทศ)
ตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 X X 02 0X X 0หมวดวิ
0 ชาสมรรถนะวิ
ยนร่วกลุ
มประเภทวิ
่มวิชาเรียชนร่า วมประเภทวิชา
หมวดวิชชาชีาสมรรถนะวิ
พ
ช01
าชีพ กลุ่มวิชาเรี01
มกลุ
่มวิ่มชสาขาวิ
าเรียนร่ชาวมกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิกลุ
ชาชี
่มสมรรถนะวิ
พพืน้ ฐาน ชาชีพพื0Xน้ ฐานกลุ่มวิชาเรี0Xยนร่วกลุ
10พ
2 X X X2 XX X หมวดวิ
X X ชาสมรรถนะวิ
หมวดวิชชาชีาสมรรถนะวิ
พ
ชาชี
20
21-๔9
๕0
๕5
๗X

กลุ่มสมรรถนะวิ
10
กลุ
ชาชี่มพสมรรถนะวิ
พื้นฐาน ชาชีพพื้นฐาน
กลุ่มสมรรถนะวิ
ชาชี่มพสมรรถนะวิ
เฉพาะ ชาชีพเฉพาะ
20
กลุ
กลุ่มสมรรถนะวิ
21-๔9 กลุ
ชาชี่มพสมรรถนะวิ
เลือก ชาชีพเลือก
ฝึกประสบการณ์
๕0
ฝึสกมรรถนะวิ
ประสบการณ์
ชาชีพสมรรถนะวิชาชีพ
โครงงานพั
๕5 ฒนาสมรรถนะวิ
โครงงานพัฒชาชี
นาสมรรถนะวิ
พ
ชาชีพ
วิชาเลือ๗X
กเสรี วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒ(-)นาโดยส่
รายวิวชนกลาง
าพัฒนาโดยส่
(*) วนกลาง
รายวิชาพั(*)
ฒนาโดยสถานศึ
รายวิชาพัฒกนาโดยสถานศึ
ษา
กษา
สาขาวิชา สาขาวิชา
๐๑ นาฏศิลป์ไ๐๑
ทย โขน
นาฏศิลป์ไทย โขน ๐๖
๐๒ นาฏศิลป์ไ๐๒
ทย ละคร
นาฏศิลป์ไทย ละคร๐๗
๐๓ ปีพ่ าทย์ ๐๓ ปีพ่ าทย์
๐๘
๐๔ เครื่องสายไทย
๐๔ เครื่องสายไทย ๐๙
๐๕ คีตศิลป์ไทย๐๕ คีตศิลป์ไทย
๑๐

ดุริยางค์สากล
๐๖ ดุริยางค์สากล
คีตศิลป์สากล
๐๗ คีตศิลป์สากล
นาฏศิลป์ส๐๘
ากล นาฏศิลป์สากล
การแสดงพื๐๙
น้ บ้าการแสดงพื
น
น้ บ้าน
ดนตรีพนื้ บ้๑๐
าน ดนตรีพนื้ บ้าน

00 วิชาเรียนร่ว00
ม วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา ประเภทวิชา
03 ประเภทวิช03
าศิลประเภทวิ
ปกรรม ชาศิลปกรรม
หลักสูตร
หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนี
2 หลักยสูบัตตรประกาศนี
รวิชาชีพ (ปวช.)
ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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รหัสสาขาวิชา สาขางาน
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหัส
สาขาวิชา
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐

ชื่อสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย โขน
นาฏศิลป์ไทย ละคร
ปี่พาทย์
เครื่องสายไทย
คีตศิลป์ไทย
ดุริยางค์สากล
คีตศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล
การแสดงพื้นบ้าน
ดนตรีพื้นบ้าน
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รหัส
สาขางาน
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

ชื่อสาขางาน
นาฏศิลป์ไทย โขน
นาฏศิลป์ไทย ละคร
ปี่พาทย์
เครื่องสายไทย
คีตศิลป์ไทย
ดุริยางค์สากล
คีตศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล
การแสดงพื้นบ้าน
ดนตรีพื้นบ้าน
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
		
		
		
		
		

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน			
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร		
สาขาวิชาปี่พาทย์				
สาขาวิชาเครื่องสายไทย			
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย				
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สาขาวิชาดุริยางค์สากล
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย โขน ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย โขน
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย โขน
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย โขน ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ ความเสี ย สละ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลัน้ การละเว้นสิง่ เสพติดและการพนัน การมีจติ สำ�นึกและเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพและสังคม ภูมใิ จ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและ
การทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทั ก ษะการคิ ด และการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ห ลั ก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และหลัก
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วัน และใน
งานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ หน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์โขน
๓.๑.๒ หลักการและกระบวนการละเล่นในพระราชพิธี
๓.๑.๓ หลักการและกระบวนการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำ� รำ� ฟ้อน การแสดงเบ็ดเตล็ด
๓.๑.๔ หลักการและกระบวนการบูรณาการจัดการแสดงนาฏศิลป์โขน
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการในการแสดงโขน
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติกระบวนท่ารำ�ในการแสดงโขนตรงตามแบบแผนที่กำ�หนด
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการแสดงโขน
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการแสดงโขนเพื่อพัฒนา
วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผน กำ�หนดรูปแบบให้สอดคล้องกับหลักวิธีการแสดงโขนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๓.๒ จัดการแสดงนาฏศิลป์โขนอย่างถูกต้องตามรูปแบบและหลักวิธีการนาฏศิลป์ไทย
๓.๓.๓ ออกแบบและสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์โขนตามหลักการ โดยนำ�แบบแผนทฤษฎีและ
กระบวนปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
๓.๓.๔ ผลิต ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์โขนตามหลักการและ
กระบวนการ
๓.๓.๕ บันทึกองค์ความรู้และกระบวนท่ารำ�นาฏศิลป์โขนเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่
๓.๓.๖ บูรณาการนาฏศิลป์โขนกับนาฏกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์โขน
๓.๓.๗ วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์นาฏศิลป์โขนอย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
			 รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
		
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
		 รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
		
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
		 รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
		
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
		 รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
		
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
		 รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓ สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒ ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒ พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑ พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒ ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓ มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔ นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕ ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖ เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗ สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘ ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙ สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐ ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๐-๐๒๐๑ นาฏศิลป์ละคร
๒๐๓๐๐-๐๒๐๒ นาฏศิลป์โขน
๒๐๓๐๐-๐๒๐๓ ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๔ การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
๒๐๓๐๐-๐๒๐๕ การสื่อสารในนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๖ หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๑-๒๐๐๑ นาฏศิลป์โขน ๑
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๑-๒๐๐๒ นาฏศิลป์โขน ๒
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๑-๒๐๐๓ นาฏศิลป์โขน ๓
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๑-๒๐๐๔ นาฏศิลป์โขน ๔
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๑-๒๐๐๕ นาฏศิลป์โขน ๕
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๑-๒๐๐๖ นาฏศิลป์โขน ๖
๐-๑๒-๖
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานนาฏศิลป์ไทย โขน
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๑-๒๑๐๑ พากย์-เจรจาโขน ๑
๒๐๓๐๑-๒๑๐๒ พากย์-เจรจาโขน ๒
๒๐๓๐๑-๒๑๐๓ พากย์-เจรจาโขน ๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๔ พากย์-เจรจาโขน ๔
๒๐๓๐๑-๒๑๐๕ พากย์-เจรจาโขน ๕
๒๐๓๐๑-๒๑๐๖ พากย์-เจรจาโขน ๖
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๑-๒๑๐๗ ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำ�พื้นฐานโขน
๒๐๓๐๑-๒๑๐๘ รำ�ตรวจพลในการแสดงโขน
๒๐๓๐๑-๒๑๐๙ รำ�เพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
๒๐๓๐๑-๒๑๑๐ รำ�ตีบทและรำ�ใช้บทในการแสดงโขน
๒๐๓๐๑-๒๑๑๑ กระบวนรบในการแสดงโขน
๒๐๓๐๑-๒๑๑๒ การแสดงโขน
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๑-๕๐๐๑ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๑-๕๐๐๒ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
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ท-ป-น
๐-๘-๒
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๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๑-๕๕๐๑ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๑-๕๕๐๒ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒ กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓ กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔ กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ละคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร
๕. เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย ละคร ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ละคร ประกอบด้วย

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ้ นื่ ประพฤติปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึง่ ตนเองต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง

๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

��������������������������������� 2.indd 20

9/21/21 4:00 PM

21

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย
๓.๑.๒ หลักการและกระบวนการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำ� รำ� ฟ้อน การแสดงเบ็ดเตล็ด
			๓.๑.๓  หลักการเลือก ใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ในงานนาฏศิลป์ไทย
๓.๑.๔ หลักการและกระบวนการบูรณาการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานและงานเฉพาะนาฏศิลป์ไทยตามแบบแผนที่กำ�หนด
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานนาฏศิลป์ไทยตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ ออกแบบและสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยตามหลักการ โดยนำ�แบบแผนทฤษฎีและกระบวน
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
๓.๓.๔ เลือก ผลิต ใช้ ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณ์การแสดงนาฏศิลป์
ไทยตามหลักการและกระบวนการ โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๕ บันทึกองค์ความรู้และกระบวนท่ารำ�นาฏศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่
๓.๓.๖ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและหรือพัฒนางานนาฏศิลป์ไทยโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
๓.๓.๗ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทย
๓.๓.๘ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๙ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์นาฏศิลป์ไทยอย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
๒๓
หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓ สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒ ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒ พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑ พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒ ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓ มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔ นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕ ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖ เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗ สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘ ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙ สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐ ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๐-๐๒๐๑ นาฏศิลป์ละคร
๒๐๓๐๐-๐๒๐๒ นาฏศิลป์โขน
๒๐๓๐๐-๐๒๐๓ ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๔ การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
๒๐๓๐๐-๐๒๐๕ การสื่อสารในนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๖ หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑ นาฏศิลป์ละคร ๑
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒ นาฏศิลป์ละคร ๒
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓ นาฏศิลป์ละคร ๓
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๒-๒๐๐๔ นาฏศิลป์ละคร ๔
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๒-๒๐๐๕ นาฏศิลป์ละคร ๕
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๒-๒๐๐๖ นาฏศิลป์ละคร ๖
๐-๑๒-๖
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานนาฏศิลป์ไทย ละคร
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑ ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์
๒๐๓๐๒-๒๑๐๒ ทักษะการแสดงละครพูด
๒๐๓๐๒-๒๑๐๓ ทักษะการแสดงละครพันทาง
๒๐๓๐๒-๒๑๐๔ ทักษะการแสดงละครร้อง
๒๐๓๐๒-๒๑๐๕ ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน
๒๐๓๐๒-๒๑๐๖ ทักษะการแสดงละครเวที
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๒๑๐๗ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๒-๒๑๐๘ ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๑
๒๐๓๐๒-๒๑๐๙ ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๒
๒๐๓๐๒-๒๑๑๐ ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๓
๒๐๓๐๒-๒๑๑๑ การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๑
๒๐๓๐๒-๒๑๑๒ การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๒
		
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๕๐๐๑ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๒-๕๐๐๒ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
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๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๕๕๐๑ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๒-๕๕๐๒ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒ กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓ กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔ กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาปี่พาทย์
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านปีพ่ าทย์ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านปี่พาทย์
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านปี่พาทย์
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านปี่พาทย์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ปี่พาทย์ ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ ความเสี ย สละ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลัน้ การละเว้นสิง่ เสพติดและการพนัน การมีจติ สำ�นึกและเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพและสังคม ภูมใิ จ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึง่ ตนเองต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล
๓.๑.๒ ประเภทของดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล
๓.๑.๔ รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท
๓.๑.๕ หลักการบรรเลงปี่พาทย์ประเภทต่าง ๆ
๓.๑.๖ อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยและอื่น ๆ ต่อการสร้างสรรค์ดนตรี
๓.๑.๗ การเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการบรรเลงดนตรีไทยเพลงประเภทต่าง ๆ
๓.๒.๒ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล
๓.๒.๓ ทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ตามแบบแผน
๓.๒.๔ ทักษะการดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยตามหลักการและกระบวนการ
๓.๒.๕ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทย
ตามหลักการและสร้างสรรค์
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานเกีย่ วกับปีพ่ าทย์ไทยตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓.๓.๒ เลือกใช้ ดูแล รักษาและซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีไทยในวงปีพ่ าทย์ไทยตามหลักการและกระบวนการ
โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๓ จัดการแสดงปี่พาทย์ไทยตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการ แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
๓.๓.๕ ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์ตามหลักการและทฤษฎี
๓.๓.๖ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๗ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์การแสดงปี่พาทย์อย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
๓.๓.๘ บูรณาการความรู้ ทักษะเพือ่ สร้างสรรค์งานด้านปีพ่ าทย์ตามหลักแนวคิด ทฤษฎีของครูอาจารย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาปี่พาทย์
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาปี่พาทย์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม 			

ไม่น้อยกว่า

๑๑๗

หน่วยกิต
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
๒๓
หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓ สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒ ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒ พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑
ทฤษฎีโน้ตไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒
ทฤษฎีโน้ตสากล
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓
พื้นฐานดนตรีไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๔
หลักการประพันธ์และการแปลทำ�นองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๕
ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๖
การปรับวงดนตรีไทย
๒-๐-๒
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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 (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานปี่พาทย์
เปิ ด รั บ เฉพาะนั ก เรี ย นสาขาวิ ช าปี่ พ าทย์ เครื่ อ งมื อ ระนาดเอก ระนาดทุ้ ม
และเครื่องฟัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๒๑๐๑
ปี่ใน ๑
๒๐๓๐๓-๒๑๐๒
ปี่ใน ๒
๒๐๓๐๓-๒๑๐๓
ปี่ใน ๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๔
ปี่ใน ๔
๒๐๓๐๓-๒๑๐๕
ปี่ใน ๕
๒๐๓๐๓-๒๑๐๖
ปี่ใน ๖

ฆ้ อ งวงใหญ่ ฆ้ อ งวงเล็ ก
ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

		

รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องสายไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยเลือกเรียนเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๓-๒๑๐๗
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๘
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๙
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๐
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๑
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๒
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๖
๑-๔-๓
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๒๑๑๓
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑
๒๐๓๐๓-๒๑๑๔
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒
๒๐๓๐๓-๒๑๑๕
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๖
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔
๒๐๓๐๓-๒๑๑๗
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕
๒๐๓๐๓-๒๑๑๘
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖
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๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๓-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๓-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาเครื่องสายไทย
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องสายไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเครื่องสายไทย
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านเครื่องสายไทย
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านเครื่องสายไทย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
เครื่องสายไทย ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึง่ ตนเองต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และหลัก
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วัน และใน
งานอาชีพ
๒.๓.๒  แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง
๒.๓.๔  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของดนตรีไทย และอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยและ
อื่น ๆ ต่อการสร้างสรรค์ดนตรี
๓.๑.๒ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล
๓.๑.๓ หลักการบรรเลงเครื่องสายไทยประเภทต่าง ๆ
๓.๑.๔ หลักการและวิธีการเลือก ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย
๓.๑.๕ หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ปัญหา
๓.๑.๖ หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องดนตรีไทย
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ
๓.๒.๒ ทักษะการบรรเลงเครื่องสายไทยตามแบบแผนและการประยุกต์ใช้
๓.๒.๓ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล
๓.๒.๔ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๕ ทักษะการดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยตามหลักการและกระบวนการ
๓.๒.๖ ทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๗ ทักษะการปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงสุขภาวะและความปลอดภัย
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ � เนิ น งานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสายไทยตามหลั ก การและกระบวนการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านดนตรีไทยตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ เลือก ใช้ ดูแล รักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทยตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๔ จัดการแสดงดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทยตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๕ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
๓.๓.๖ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๗ บูรณาการความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเครื่องสายไทยเพื่อสร้างสรรค์งานตามหลักการและ
กระบวนการภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเครื่องสายไทย
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาเครื่องสายไทย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		

รวม		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
๒๓
หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑
ทฤษฎีโน้ตไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒
ทฤษฎีโน้ตสากล
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓
พื้นฐานดนตรีไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๔
หลักการประพันธ์และการแปลทำ�นองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๕
ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๖
การปรับวงดนตรีไทย
๒-๐-๒
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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 (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานเครื่องสายไทย
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
เพื่อเป็นวิชาโท
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑
ทักษะเครื่องสายไทย ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๒
ทักษะเครื่องสายไทย ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓
ทักษะเครื่องสายไทย ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔
ทักษะเครื่องสายไทย ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕
ทักษะเครื่องสายไทย ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖
ทักษะเครื่องสายไทย ๖
๑-๔-๓
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๔-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๔-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๔-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๔-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 		
ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
จุดประสงค์สาขาวิชา

๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคีตศิลป์ไทย ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคีตศิลป์ไทย
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคีตศิลป์ไทย
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านคีตศิลป์ไทย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คีตศิลป์ไทย ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญูกตเวที
ความอดกลัน้ การละเว้นสิง่ เสพติดและการพนัน การมีจติ สำ�นึกและเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพและสังคม ภูมใิ จและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชือ่ มัน่
ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเองต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
			๒.๒.๒  ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำ�วัน และ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของคีตศิลป์ไทย
๓.๑.๒ หลักการทั่วไปของบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละประเภท
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบไทยและระบบสากล
๓.๑.๔ หลักการขับร้องเพลงไทยและรูปแบบของเพลงไทย
๓.๑.๕ หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ปัญหา
๓.๑.๖ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์คีตศิลป์ไทย
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านทำ�นองเสนาะประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการและวิธีการของคีตศิลป์ไทย
๓.๒.๒ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบโน้ตไทยและระบบสากล
๓.๒.๓ ทักษะการขับร้องกับวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ
๓.๒.๔ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานด้านดนตรีและ
คีตศิลป์ไทย
๓.๒.๕ ทักษะกระบวนการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องและ
บรรเลงดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานเกีย่ วกับคีตศิลป์ไทยตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านคีตศิลป์ไทยตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ แสดงการขับร้องกับวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๔ เลือก ใช้ และบำ�รุงรักษาเครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ เส้นเสียงในงานอาชีพตามหลักการโดยคำ�นึงถึง
ความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๕ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๖ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์งานตามหลักการและกระบวนการ ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		

รวม		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
		
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๑-๐-๑
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑
ทฤษฎีโน้ตไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒
ทฤษฎีโน้ตสากล
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓
พื้นฐานดนตรีไทย
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๔
หลักการประพันธ์และการแปลทำ�นองเพลงไทยเบื้องต้น ๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๕
ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒-๐-๒
๒๐๓๐๐-๐๓๐๖
การปรับวงดนตรีไทย
๒-๐-๒
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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)
สาขางานคีตศิลป์ไทย
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
เพื่อเป็นวิชาโท
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
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)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๕-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๐-๘-๒
๒๐๓๐๕-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
๐-๘-๒
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๕-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๕-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
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๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดุริยางค์สากล
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพดุริยางค์สากล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านดุริยางค์สากล
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดุริยางค์สากล
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านดุริยางค์สากล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ดุริยางค์สากล ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึง่ ตนเองต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วัน และ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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อาชีพ

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของดุริยางค์สากล
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงในระบบสากล
๓.๑.๒ หลักการแสดงดุริยางค์สากลรูปแบบต่าง ๆ
๓.๑.๔ หลักการและวิธีการเลือก ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากลและวัสดุอุปกรณ์ในงาน

และประสิทธิผล

๓.๑.๕ หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ปัญหา
๓.๑.๖ หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ดุริยางค์สากล
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องดนตรีสากลและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ ทักษะการแสดงดุริยางค์สากลตามแบบแผนและการประยุกต์ใช้
๓.๒.๓ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงสากล
๓.๒.๔ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการฏิบัติงาน
๓.๒.๕ ทักษะการดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากลตามหลักการและกระบวนการ
๓.๒.๖ ทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๗ ทักษะการปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงสุขภาวะและความปลอดภัย
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานเกีย่ วกับดุรยิ างค์สากลตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านดุริยางค์ศิลป์ตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ เลือก ใช้ ดูแล รักษาและซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีสากล วัสดุอปุ กรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๔ จัดการแสดงดุริยางค์สากลตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
๓.๓.๖ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๗ บูรณาการความรู้ ทักษะทางวิชาชีพดุริยางค์สากลเพื่อสร้างสรรค์งานตามหลักการและ
กระบวนการภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดุริยางค์สากล
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดุริยางค์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า		

��������������������������������� 2.indd 54

9/21/21 4:00 PM

55

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๐-๐๔๐๑
ทฤษฎีดนตรีสากล ๑
๒๐๓๐๐-๐๔๐๒
ทฤษฎีดนตรีสากล ๒
๒๐๓๐๐-๐๔๐๓
ทฤษฎีดนตรีสากล ๓
๒๐๓๐๐-๐๔๐๔
ทฤษฎีดนตรีสากล ๔
๒๐๓๐๐-๐๔๐๕
ทฤษฎีดนตรีสากล ๕
๒๐๓๐๐-๐๔๐๖
ทฤษฎีดนตรีสากล ๖
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑
ดุริยางค์สากล ๑
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒
ดุริยางค์สากล ๒
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๖-๒๐๐๓
ดุริยางค์สากล ๓
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔
ดุริยางค์สากล ๔
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๖-๒๐๐๕
ดุริยางค์สากล ๕
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖
ดุริยางค์สากล ๖
๐-๑๒-๖
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานดุริยางค์สากล
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
เพื่อเป็นวิชาโท
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑
ดนตรีสากล ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒
ดนตรีสากล ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๓
ดนตรีสากล ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๔
ดนตรีสากล ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๕
ดนตรีสากล ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖
ดนตรีสากล ๖
๑-๔-๓
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๖-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๖-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๖-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๖-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
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๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
จุดประสงค์สาขาวิชา

๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคีตศิลป์สากล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคีตศิลป์สากล
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคีตศิลป์สากล
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านคีตศิลป์สากล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คีตศิลป์สากล ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเองต่อต้านความรุนแรงและ
การทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และหลัก
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของคีตศิลป์สากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากล
๓.๑.๒ หลักการทั่วไปของบทเพลงและวงดนตรีสากลแต่ละประเภท
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงในระบบสากล
๓.๑.๔ หลักการขับร้องเพลงสากลและรูปแบบของเพลงสากล
๓.๑.๕ หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ปัญหา
๓.๑.๖ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์คีตศิลป์สากล
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการขับร้องเพลงสากลโดยใช้เทคนิคการร้องเพลงในรูปแบบต่าง ๆ
๓.๒.๒ ทักษะการใช้เทคนิคและการแสดงออกในการร้องเดี่ยวและร้องประสาน
๓.๒.๓ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงในระบบสากล
๓.๒.๔ ทักษะการเขียนเพลงในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียง บทเพลง
ในยุคต่างๆ ของดนตรีตะวันตก
๓.๒.๕ ทักษะการจัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่าง ๆ
๓.๒.๖ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานด้านดนตรีและ
คีตศิลป์สากล
๓.๒.๗ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้อง
และบรรเลงดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานเกีย่ วกับคีตศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านคีตศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ แสดงการขับร้องกับวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๔ เลือก ใช้ และบำ�รุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เส้นเสียงในงานอาชีพตามหลักการโดยคำ�นึง
ถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๕ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๖ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์งานตามหลักการและกระบวนการ ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคีตศิลป์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		

รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๐-๐๔๐๑
ทฤษฎีดนตรีสากล ๑
๒๐๓๐๐-๐๔๐๒
ทฤษฎีดนตรีสากล ๒
๒๐๓๐๐-๐๔๐๓
ทฤษฎีดนตรีสากล ๓
๒๐๓๐๐-๐๔๐๔
ทฤษฎีดนตรีสากล ๔
๒๐๓๐๐-๐๔๐๕
ทฤษฎีดนตรีสากล ๕
๒๐๓๐๐-๐๔๐๖
ทฤษฎีดนตรีสากล ๖
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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 (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานคีตศิลป์สากล
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑
ขับร้องสากล ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๒
ขับร้องสากล ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๓
ขับร้องสากล ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๔
ขับร้องสากล ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๕
ขับร้องสากล ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๖
ขับร้องสากล ๖
๑-๔-๓
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๗-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๗-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๗-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๗-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 		
ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพนาฏศิลป์สากลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านนาฏศิลป์สากล
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์สากล
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านนาฏศิลป์สากล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
นาฏศิลป์สากล ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเองต่อต้านความรุนแรงและ
การทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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สากล

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์สากล
๓.๑.๒ หลักการและกระบวนการแสดงนาฏศิลป์สากล
๓.๑.๓ หลักการเลือก ใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ในงานนาฏศิลป์

๓.๑.๔ หลักการและกระบวนการบูรณาการจัดการแสดงนาฏศิลป์สากล
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการในการแสดงนาฏศิลป์สากล
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานและงานเฉพาะนาฏศิลป์สากลตามแบบแผนที่กำ�หนด
๓.๒.๓ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการแสดงนาฏศิลป์สากล
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานนาฏศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานนาฏศิลป์สากลตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ ออกแบบและสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สากลตามหลักการ โดยนำ�แบบแผนทฤษฎีและกระบวน
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
๓.๓.๔ เลือก ผลิต ใช้ ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณ์การแสดงนาฏศิลป์
สากลตามหลักการและกระบวนการ โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๕ ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาและหรือพัฒนางานนาฏศิลป์สากลโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
๓.๓.๖ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สากล
๓.๓.๗ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๘ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์นาฏศิลป์สากลอย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์สากล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		 รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๘-๑๐๐๑
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑
๒๐๓๐๘-๑๐๐๒
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒
๒๐๓๐๘-๑๐๐๓
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓
๒๐๓๐๘-๑๐๐๔
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔
๒๐๓๐๘-๑๐๐๕
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕
๒๐๓๐๘-๑๐๐๖
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖
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๘๔

หน่วยกิต
ท-ป-น
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
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๒-๐-๒
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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)
		 สาขางานนาฏศิลป์สากล
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑
ไมม์และการแต่งหน้า
๒๐๓๐๘-๒๑๐๒
การบันทึกท่าเต้น
๒๐๓๐๘-๒๑๐๓
การเต้นสมัยใหม่ ๑
๒๐๓๐๘-๒๑๐๔
การเต้นสมัยใหม่ ๒
๒๐๓๐๘-๒๑๐๕
ระบำ�ชุดตามแบบแผน
๒๐๓๐๘-๒๑๐๖
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

		

รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
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)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๘-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
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๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๘-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 		
ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านการแสดงพื้นบ้าน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการแสดงพื้นบ้าน
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการแสดงพื้นบ้าน
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านการแสดงพื้นบ้าน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
การแสดงพื้นบ้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเองต่อต้านความรุนแรงและ
การทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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พื้นบ้าน

ที่กำ�หนด

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเภทและรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน
๓.๑.๒ หลักการและกระบวนการแสดงพื้นบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
๓.๑.๓ หลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี
๓.๑.๔ หลักการเลือก ใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องแต่งกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานแสดง
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน การบรรเลงลายประเภทต่าง ๆ
๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐานและงานเฉพาะการแสดงดนตรีและการแสดงพืน้ บ้านตามแบบแผน

๓.๒.๓ ทักษะการบันทึกท่ารำ�พื้นบ้านและเครื่องกายพื้นบ้าน
๓.๒.๔ ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๕ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการแสดงพื้นบ้านเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานแสดงพื้นบ้านตามหลักการและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานการแสดงพื้นบ้านตามหลักการและกระบวนการ
๓.๓.๓ ออกแบบและสร้างสรรค์งานแสดงพื้นบ้านตามหลักการ โดยนำ�แบบแผนทฤษฎีและกระบวน
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
๓.๓.๔ เลือก ผลิต ใช้ ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องแต่งกาย เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การแสดงพื้นบ้าน
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคำ�นึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๕ บันทึกองค์ความรู้ กระบวนท่ารำ�และเครื่องกายพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่
๓.๓.๖ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและหรือพัฒนางานแสดงพื้นบ้านโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
๓.๓.๗ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์งานแสดงพื้นบ้าน
๓.๓.๘ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๙ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์การแสดงพื้นบ้านอย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		

รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
		
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๙-๑๐๐๑
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๒
ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๓
จารีตอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๔
วรรณกรรมอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๕
วิวัฒนาการหมอลำ�
๒๐๓๐๙-๑๐๐๖
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
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หน่วยกิต
ท-ป-น
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๒-๐-๒
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๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๑
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๒
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๓
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๔
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๙-๒๐๐๕
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๕
๐-๑๒-๖
๒๐๓๐๙-๒๐๐๖
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๖
๐-๑๒-๖
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
		
สาขางานการแสดงพื้นบ้าน
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		
รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
๑) กลุ่มการแสดงพื้นบ้าน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๙-๒๑๐๑
การแสดงพื้นบ้าน ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒
การแสดงพื้นบ้าน ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๓
การแสดงพื้นบ้าน ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔
การแสดงพื้นบ้าน ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๕
การแสดงพื้นบ้าน ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖
การแสดงพื้นบ้าน ๖
๑-๔-๓
๒) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๐๗
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๐๘
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๐๙
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๑๐
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๑๑
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๑๒
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๖
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๓) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๑๓
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๑๔
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๑๕
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๑๖
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๑๗
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๑๘
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

๔) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง-ลิเก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๑๙
พื้นฐานการแสดงลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๐
การแสดงเบิกโรงลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๑
การรำ�และการใช้อาวุธ
๒๐๓๐๙-๒๑๒๒
การขับร้องลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๓
บทการแสดงและการเล่าเรื่อง
๒๐๓๐๙-๒๑๒๔
การแสดงลิเก

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

๕) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๒๕
หนังตะลุง ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๒๖
หนังตะลุง ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๒๗
หนังตะลุง ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๒๘
หนังตะลุง ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๒๙
หนังตะลุง ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๓๐
หนังตะลุง ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๙-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๐๙-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 		
ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
จุดประสงค์สาขาวิชา
๑. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ทักษะการคิด และการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
ทางสังคม การดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๒. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด้ า นดนตรี พื้ น บ้ า น ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๓. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านดนตรีพื้นบ้าน
๔. เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีพื้นบ้าน
๕. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการแสดงด้านดนตรีพื้นบ้าน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
๖. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
๗. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ดนตรีพื้นบ้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเองต่อต้านความรุนแรงและ
การทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
๒.๑.๓ หลักการดำ�รงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และ
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันและ
ในงานอาชีพ
๒.๓.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
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๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
๓.๑ ด้านความรู้ ได้แก่
๓.๑.๑ หลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของของดนตรีพื้นบ้านไทยและสากล
๓.๑.๒ ประเภทของดนตรีพื้นบ้านและการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓.๑.๓ หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยทั้งในระบบไทยและระบบสากล
๓.๑.๔ รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท
๓.๑.๕ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี
๓.๑.๖ การเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก่
๓.๒.๑ ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน การบรรเลงลายประเภทต่าง ๆ
๓.๒.๒ ทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทยในระบบโน้ตไทยและสากล
๓.๒.๓ ทักษะการจัดการแสดงดนตรีและดนตรีพื้นบ้านตามแบบแผน
๓.๒.๔ ทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ตามแบบแผน
๓.๒.๕ ทักษะการดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรีพื้นบ้านตามหลักการและกระบวนการ
๓.๒.๖ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ความคิดต่อดนตรีพนื้ บ้าน
ตามหลักการและสร้างสรรค์
๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
๓.๓.๑ วางแผนและดำ�เนินงานการจัดแสดงดนตรีพื้นบ้านตามหลักการและกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓.๒ เลือกใช้ ดูแล รักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีพื้นบ้านตามหลักการและกระบวนการ โดยคำ�นึง
ถึงความประหยัดและความปลอดภัย
๓.๓.๓ จัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านตามรูปแบบและหลักวิธีการ
๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการ แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
๓.๓.๕ ให้คำ�แนะนำ�พื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
๓.๓.๖ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์การแสดงดนตรีพื้นบ้านอย่างมีหลักการและสร้างสรรค์
๓.๓.๗ บูรณาการความรู้ ทักษะเพื่อสร้างสรรค์งานด้านดนตรีพื้นบ้านตามหลักแนวคิด ทฤษฎีของครู
อาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ
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โครงสร้าง
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ หน่วยกิตและเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๒๓
๔
๖
๔
๔
๓
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

๘๔
๒๒
๓๖
๑๘
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๐

หน่วยกิต

๑๑๗

หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
		

รวม ไม่น้อยกว่า		
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		ไม่น้อยกว่า ๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
๘๔
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (๒๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑
ทฤษฎีโน้ตไทย
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒
ทฤษฎีโน้ตสากล
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓
พื้นฐานดนตรีไทย
๒๐๓๐๙-๑๐๐๓
จารีตอีสาน
๒๐๓๑๐-๑๐๐๑
ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒๐๓๑๐-๑๐๐๒
การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
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๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
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
๒๐๓๑๐-๒๐๐๔
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔
๐-๑๒-๖
๒๐๓๑๐-๒๐๐๕
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕
๐-๑๒-๖
๒๐๓๑๐-๒๐๐๖
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖
๐-๑๒-๖
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
		 สาขางานการดนตรีพื้นบ้าน
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		

รายวิชาที่แนะนำ�เพิ่มเติม
สำ�หรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
๑) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ
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
๒) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๑๐๗
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๒๐๓๑๐-๒๑๐๘
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๒๐๓๑๐-๒๑๐๙
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๒๐๓๑๐-๒๑๑๐
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๒๐๓๑๐-๒๑๑๑
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๒๐๓๑๐-๒๑๑๒
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖
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๓) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ (พาทย์ฆ้อง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๑๑๓
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๑
๒๐๓๑๐-๒๑๑๔
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๒
๒๐๓๑๐-๒๑๑๕
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๓
๒๐๓๑๐-๒๑๑๖
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๔
๒๐๓๑๐-๒๑๑๗
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๕
๒๐๓๑๐-๒๑๑๘
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๑๐-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓๑๐-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 		
๑๐
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา (รายละเอียดวิชาให้ดูจากหมวดวิชาเลือกเสรี)
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทุกภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการจัด
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง		
ไม่น้อยกว่า
๒๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๑๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๑๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๑-๒-๒
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔
ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๒๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๒๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔
โครงงาน
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๓๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๓๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๒
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒-๐-๒
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓
สถิติเบื้องต้น
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๔๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๔๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (๓ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒
ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓
ประวัติศาสตร์ไทย
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐*๑๕๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๕๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (๒ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒
พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
๐-๒-๑
๒๐๐๐๐*๑๖๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๑๖๙๙ รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยเพิ่มเติม
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คำ�อธิบายรายวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตรงตามจุดมุ่งหมาย
๒. มีทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนสื่อสารในชีวิตประจำ�วันเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและ
สถานการณ์
๓. มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร
๔. เห็นคุณค่าและความสำ�คัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามหลักการ
๒. ใช้ภาษาไทยสื่อสารเหมาะสมและตรงตามจุดมุ่งหมาย
๓. วิเคราะห์ ประเมินค่าสาร จากการฟังและการอ่านตามหลักการ
๔. พูด และเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบายและบรรยายเหมาะสม
คำ�อธิบายรายวิชา
การรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ� สำ�นวน ระดับภาษา การอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา
บันเทิงคดี การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ การวิเคราะห์คุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากวรรณกรรม เขียนสรุปความ
การอธิบายและการบรรยาย
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๒๐๐๐๐-๑๑๐๒

ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย
๒. เห็นคุณค่าและความสำ�คัญของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์
๓. ตระหนักในคุณค่าและนำ�มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย
๒. ตระหนักในคุณค่าและความสำ�คัญของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมวรรณคดีอย่างเห็นคุณค่าและนำ�มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
คำ�อธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี ประวัติวรรณคดี วรรณคดีที่สัมพันธ์กับนาฏดุริยางคศิลป์ วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินคุณค่าวรรณคดีในด้านภาษา ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมจริยธรรม นำ�ความรูท้ างวรรณคดีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
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๒๐๐๐๐-๑๑๐๓

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๒. มีทักษะใช้ภาษาไทยสื่อสารในการพูดและการเขียน เชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
๓. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
๔. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในการใช้ภาษา
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยคำ� สำ�นวน โวหาร
๒. ใช้ภาษาแสดงความเห็น แสดงเหตุผลและโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
๓. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมารยาทในการเขียน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาทางภาษา
คำ�อธิบายรายวิชา
การเรียบเรียงถ้อยคำ�  ประโยค สำ�นวน โวหาร ภาษากับเหตุผล การเขียนแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าวใจ
การเขียนโครงงาน การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ วรรณกรรม (วรรณกรรมท้องถิ่น) ความรับผิดชอบและมารยาทในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์
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๒๐๐๐๐-๑๑๐๔

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
๒. มีทักษะใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
๓. นำ�ทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
๔. เห็นคุณค่าและความงามของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
๓. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
๔. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
คำ�อธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ ได้แก่ การฟังคำ�สั่งหรือข้อแนะนำ�การปฏิบัติงาน ฟังและดูข่าวสาร งานอาชีพจาก
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรือ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำ�เสนอผลงานสาธิตตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อ
กิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน การพูดเสนอความเห็นในทีป่ ระชุม การเขียนรายงานการปฏิบตั งิ าน เขียนจดหมายกิจธุระ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์และบทร้อยกรอง
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

๑-๒-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำ�ศัพท์ สำ�นวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะ
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา เรื่องราว หรือข่าวสั้นๆ จากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำ�ตนเองและผู้อื่น
๓. อ่านฉลากสินค้า สัญลักษณ์จราจร และข้อความสั้น ๆ
๔. เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
๕. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
คำ�อธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การฟังบทสนทนา เรื่องราว และข่าวสั้น ๆ การสนทนาโต้ตอบ
การทักทาย การแนะนำ�ตนเองและผู้อื่น การอ่านฉลากสินค้า สัญลักษณ์จราจร และข้อความสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนให้ข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือฝึกฝนกับเพื่อน
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๒๐๐๐๐-๑๒๐๒

ภาษา อังกฤษฟัง-พูด

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำ�สั่งต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันจากสื่อโสตทัศน์
๒. พูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันและสถานประกอบการ
๓. ใช้สำ�นวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๔. ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๕. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
๖. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูด
คำ�อธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง ดู และพูดภาษาอังกฤษ ฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำ�สั่งต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันจากสื่อ
โสตทัศน์พูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันและสถานประกอบการ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การบอกทิศทาง
การบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย และการสนทนาทางโทรศัพท์ การใช้สำ�นวนภาษา การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา
สื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือการฝึกฝนกับเพื่อน
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๒๐๐๐๐-๑๒๐๓

ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานศิลปกรรม

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนในงานศิลปกรรม และนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม
๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรม
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟัง และสนทนาโต้ตอบ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
๒. อ่าน และเขียนบทความด้านศิลปกรรม
๓. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด
๔. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปกรรมนานาชาติ
คำ�อธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การฟัง และการสนทนาโต้ตอบ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
การอ่าน และการเขียนบทความด้านศิลปกรรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเลือก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปกรรมนานาชาติ
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๒๐๐๐๐-๑๒๐๔

ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานดนตรีและนาฏศิลป์

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อความหมายในการแสดงที่สัมพันธ์กับร่างกาย
การเคลื่อนไหว ชื่ออุปกรณ์ แสง เสียง ที่ใช้บนเวทีการแสดง การสนทนาโต้ตอบ โดยใช้ศัพท์สำ�นวนเฉพาะสาขาวิชาชีพดนตรี
และนาฏศิลป์
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการดำ�เนินรายการ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๓. ตระหนัก และเห็นความสำ�คัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการดำ�เนินรายการ การแสดงดนตรี และนาฏศิลป์
๒. สนทนาโต้ตอบโดยใช้คำ�ศัพท์ และสำ�นวนเฉพาะสาขาวิชาชีพดนตรี และนาฏศิลป์ในการแสดง
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสืบค้นการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์นานาชาติ
คำ�อธิบายรายวิชา
การปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ธิ กี รในการดำ�เนินรายการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การสนทนาโต้ตอบโดยใช้ค�ำ ศัพท์ และ
สำ�นวนเฉพาะสาขาวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์ในการแสดง การใช้เทคโนโลยีสืบค้นการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ
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๒๐๐๐๐-๑๒๐๕

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนเขียน โดยใช้ค�ำ ศัพท์ สำ�นวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ�งาน
๒. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเอง และการทำ�งาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
๓. อ่านและสรุปสาระสำ�คัญของประกาศรับสมัครงาน
๔. เขียนประวัติส่วนตัวที่ใช้สมัครงาน (Resume) หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
๕. ใช้คำ�ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับสมัครงาน
๖. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการสมัครงาน
คำ�อธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนา
โต้ตอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านและสรุปสาระสำ�คัญของประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว
ที่ใช้สมัครงาน (Resume) หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การใช้คำ�ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับสมัครงาน
และการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการสมัครงาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๒๐๐๐๐ – ๑๓๐๑

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและ การเคลือ่ นที่ ไฟฟ้าในชีวติ
ประจำ�วัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
๓. มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำ�งาน
๔. นำ�กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัดแรงและการเคลือ่ นที่ ไฟฟ้าในชีวติ
ประจำ�วัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
๒. มีทักษะการทดลองด้วยความปลอดภัย
๓. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
๔. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
คำ�อธิบายรายวิชา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำ�วัน การรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้างจิตวิทยาศาสตร์
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๒๐๐๐๐ - ๑๓๐๒

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลีย่ นแปลง ปฏิกริ ยิ าเคมีในชีวติ
ประจำ�วัน และนาโนเทคโนโลยี
๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
๓. มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำ�งาน
๔. นำ�กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำ�วัน
และนาโนเทคโนโลยี
๒. มีทักษะการทดลองด้วยความปลอดภัย
๓. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
๔. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
คำ�อธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำ�วัน และนาโน
เทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้าง
จิตวิทยาศาสตร์
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๒๐๐๐๐ – ๑๓๐๓

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในวิชาชีพนาฏศิลป์-ดนตรี แสงและการมองเห็น เสียงในชีวิตประจำ�วัน
พลังงานความร้อน และร่างกายของเรา
๒. รู้และเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓. มีจิตวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำ�งาน
๔. นำ�กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในวิชาชีพนาฏศิลป์-ดนตรี แสงและการมองเห็น เสียงในชีวิตประจำ�วัน
พลังงานความร้อน และร่างกายของเรา
๒. มีทักษะในการทดลองด้วยความปลอดภัย
๓. เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
๔. ประยุกต์ความรู้ไปใช้กับวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี
คำ�อธิบายรายวิชา
วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในวิชาชีพนาฏศิลป์-ดนตรี แสงและการมองเห็น เสียงในชีวิตประจำ�วัน พลังงานความร้อน
และร่างกายของเรา ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี
การสร้างจิตวิทยาศาสตร์
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๒๐๐๐๐ – ๑๓๐๔

โครงงาน

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำ�โครงงาน
๓. ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำ�การเขียนรายงานและจัดแสดงผลงาน
๔. ใช้เทคโนโลยีสนเทศในการสืบค้น และนำ�เสนอข้อมูล
๕. มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำ�งาน
๖. นำ�กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำ�กระบวนการวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน
๓.ทำ�งานร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำ� การเขียนรายงาน และจัดแสดง
ผลงาน
๔. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และนำ�เสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำ�อธิบายรายวิชา
ความรูท้ วั่ ไปของโครงงาน ปฏิบตั กิ ารจัดทำ�โครงงาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่มในการวางแผน การเขียนเค้าโครง จัดทำ� การเขียนรายงาน และจัดแสดง
ผลงาน การสร้างจิตวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำ�ลัง พื้นที่ ปริมาตร
๒. มีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำ�ลัง พื้นที่และปริมาตร
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วัน
คำ�อธิบายรายวิชา
กระบวนการคิดคำ�นวณ และวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำ�ลัง จำ�นวนจริงที่อยู่ในรูป
เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนตรรกยะ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร ปริมาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ และการนำ�ความรู้
ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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๒๐๐๐๐-๑๔๐๒

คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรูแ้ ละเข้าใจ เกีย่ วกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว และการแปรผัน
๒. มีทกั ษะกระบวนการคิดและปัญหาเรือ่ งสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว และ
การแปรผัน
๓. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว และการแปรผัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว และการ
แปรผัน
๒. นำ�ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว และการ
แปรผันเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นอย่างสร้างสรรค์
๓. นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เหมาะสม
คำ�อธิบายรายวิชา
กระบวนการคิดคำ�นวณ การแก้ปญ
ั หาเรือ่ งสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น แบบรูปและความสัมพันธ์ คำ�ตอบ
ของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปญ
ั หาเกีย่ วกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาทีก่ �ำ หนด การแปรผันการแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผัน และการนำ�ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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๒๐๐๐๐-๑๔๐๓

สถิติเบื้องต้น

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสถิตเิ บือ้ งต้น การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง และการวัดการกระจาย
ของข้อมูล
๒. เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำ�หนดให้
๓. เห็นคุณค่าต่อการเรียน สถิติเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสถิตเิ บือ้ งต้น การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลางและการวัดการกระจายของข้อมูล
ในวิชาชีพ
๒. นำ�เสนอและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติได้อย่างเหมาะสม
๓. ประยุกต์ความรู้ทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
๔. นำ�หลักการทางสถิติ มาเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอื่นอย่างสร้างสรรค์
คำ�อธิบายรายวิชา
การสำ�รวจและจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลอย่างง่าย การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง การเลือกใช้คา่ กลางของข้อมูลทีเ่ หมาะสม
กับข้อมูลที่กำ�หนด การวัดการกระจายของข้อมูล วิเคราะห์ตำ�แหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่กำ�หนด การใช้ข้อมูล ข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ใช้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิด
คำ�นวณมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดำ�รงชีวิต
๒. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
๓. ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข
๔. ตระหนักถึงการดำ�รงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดำ�รงชีวิต
๒. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๓. น้อมนำ�หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
คำ�อธิบายรายวิชา
ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดี หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๒๐๐๐๐-๑๕๐๒

ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
๒. นำ�เสนอขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
๒. จำ�แนกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๓. น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
คำ�อธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒๐๐๐๐-๑๕๐๓

ประวัติศาสตร์ไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวลา ยุคสมัย วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย การตั้งถิ่นฐาน ในดินแดนไทย
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๒. ตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และบรรพชนไทย
๓. มีจิตสำ�นึกอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติไทย วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการ การเชื่อมโยง
ของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๒. นำ�ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธำ�รงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
๓. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
คำ�อธิบายรายวิชา
เวลา ยุคสมัย และวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของประวัตศิ าสตร์ไทยพัฒนาการของมนุษย์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั การตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนไทย สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย และบรรพชนไทย การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๒๐๐๐๐-๑๖๐๑

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น
๒. มีทักษะใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำ�ลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
๓. มีทักษะเลือกใช้บริการสุขภาพ และการปฐมพยาบาล
๔. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น หลักการกระบวนการและการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ
๒. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
๓. ออกกำ�ลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
๔. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
๕. วางแผนป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
๖. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักการและกระบวนการ
๗. ปฏิบัติโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คำ�อธิบายรายวิชา
พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสำ�คัญของ
โภชนาการ และการออกกำ�ลังกายที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข การร่วมมือ
กับชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยกิจกรรมทางพลศึกษา
ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง
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๒๐๐๐๐-๑๖๐๒

พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา
๒. มีทักษะการเล่นกีฬา
๓. นำ�ความรู้และทักษะกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการออกกำ�ลังกาย
๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการตัดสินใจ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้ความเข้าใจกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา
๒. แสดงทักษะกีฬาถูกต้องตามกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ
๓. วิเคราะห์การวางแผนและรูปแบบการเล่นกีฬา
๔. นำ�ทักษะกีฬามาใช้ในการออกกำ�ลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
คำ�อธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะกีฬา วิธีการวางแผนการเล่นทั้งเกมรุกและการตั้งรับรูปแบบต่าง ๆ กฎกติกา
ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นกีฬา การนำ�ทักษะกีฬามาเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ดำ�รงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
		
		
		
		
		

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน			
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร		
สาขาวิชาปี่พาทย์				
สาขาวิชาเครื่องสายไทย			
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย				
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (จ�ำนวน ๒๒ หน่วยกิต) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานเรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา (จ�ำนวน ๑๐ หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑
พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒
ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓
มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔
นาฏศิลป์ตะวันตก
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕
ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖
เครื่องดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗
สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘
ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙
สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐
ทัศนศิลป์

ท-ป-น
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑

ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานเรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา (จ�ำนวน ๑๐ หน่วยกิต)
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑

พื้นฐานนาฏกรรมไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ก�ำเนิด แนวคิดประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของ
นาฏศิลป์ไทย ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อน นาฏศิลป์โขน ละคร การประกอบพิธีกรรม และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�ำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมนาฏกรรมของไทย
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเ้ กีย่ วกับ ความหมาย ก�ำเนิด แนวคิดประวัตคิ วามเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อน นาฏศิลป์โขนละคร การประกอบพิธีกรรม และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�ำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ก�ำเนิด แนวคิด ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์ไทย ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อน นาฏศิลป์โขน
ละคร การประกอบพิธีกรรม และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�ำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๒

ศิลปะการละครเบื้องต้น

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก�ำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึง
ปัจจุบัน
๒. มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในศิลปะการละคร
สมรรถนะรายวิชา
อธิบาย วิเคราะห์ จ�ำแนก เปรียบเทียบ และวิจารณ์เกี่ยวกับก�ำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละคร
ตะวันตกตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ก�ำเนิด ที่มา รูปแบบและพัฒนาการของการละครตะวันตก ยุคกรีก โรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
ในอิตาลี ยุคทองของการละครอังกฤษและสเปน ละครนีโอคลาสสิคฝรั่งเศส การละครตะวันตกในศตวรรษที่ ๑๘ จนถึง
การละครในปัจจุบัน
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๓

มหรสพไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ และรูปแบบของมหรสพไทย
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของมหรสพไทยเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทย
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ และรูปแบบของมหรสพไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัตคิ วามเป็นมา เอกลักษณ์ และรูปแบบของมหรสพไทย หนังใหญ่ หนังตะลุง หุน่ ไทย ละครชาตรี
ลิเกและโขนสด จ�ำแนกประเภท การเปรียบเทียบลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่างมหรสพไทย
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๔

นาฏศิลป์ตะวันตก

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรูค้ วามเข้าใจ ความหมายประเภทของการเต้นร�ำ องค์ประกอบของการแสดง และวิวฒ
ั นาการนาฏศิลป์
ตะวันตก
๒. มีเจตคติที่ดีในการชมการแสดง
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายประเภทของการเต้นร�ำ  องค์ประกอบของการแสดง และวิวัฒนาการนาฏศิลป์
ตะวันตก
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภทของการเต้นร�ำ องค์ประกอบของการแสดง และวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก มารยาทของ
การชมการแสดง
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๕

ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น
๒. สามารถน�ำความรู้ทางการเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน
๓. มีจติ สาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีวนิ ยั รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ สามัคคี มุง่ มัน่ ใฝ่เรียนรู้ ตระหนัก
รักและภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น
๒. น�ำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติการขับร้องเพลงไทย ก�ำเนิดเสียง ต�ำแหน่งเสียง ประเภทเพลงไทย ประเภทการขับร้องเพลงไทย
หลักการขับร้องเพลงไทย ลักษณะบทประพันธ์และรสวรรณคดี ความรูพ้ นื้ ฐานการขับร้องเพลงไทยเกีย่ วกับ ท่านัง่ การหายใจ
การเปล่งเสียง จังหวะฉิ่ง หน้าทับเพลงไทย ศัพท์สังคีต และมารยาทในการขับร้อง
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๖

เครื่องดนตรีไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ประเภท ลักษณะ การผสมวงดนตรีไทย หลักวิธีการบรรเลง
บทบาทและความส�ำคัญของเครื่องดนตรีไทยและองค์ประกอบดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย และบริบทของดนตรีไทย
๓. มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมัน่ ฝึกฝน มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี ปฏิบตั ติ นเป็นผูน้ �ำและ
ผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ประเภท ลักษณะ การผสมวงดนตรีไทย หลัก วิธีการ
บรรเลง บทบาทและความส�ำคัญของเครื่องดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกประเภท ลักษณะเครื่องดนตรีไทย การผสมวงดนตรีไทย หลักวิธีการบรรเลง บทบาทและความส�ำคัญ
ของเครื่องดนตรีไทย องค์ประกอบดนตรีไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรี การผสมวงดนตรีไทย หลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย บทบาทและความส�ำคัญของเครื่องดนตรีไทย องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๗

สังคีตนิยมไทย

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิตคนไทย ประวัติดนตรีไทย โครงสร้างและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทย กับชาติอื่น ประเภทของเพลงไทย
ดนตรีไทยที่ใช้กับการแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกโครงสร้างและประเภทของเพลงไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมดนตรีกับสังคมไทยได้
๓. มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมัน่ ฝึกฝน มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี ปฏิบตั ติ นเป็นผูน้ �ำและ
ผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิตคนไทย ประวัติดนตรีไทย โครงสร้างและ
เอกลักษณ์ของดนตรีไทย ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทยกับชาติอื่น ประเภท
ของเพลงไทย ดนตรีไทยที่ใช้กับการแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกโครงสร้างและประเภทของเพลงไทย การผสมวงดนตรีไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับชีวติ คนไทย ประวัตดิ นตรีไทย โครงสร้างและเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ลักษณะ
การผสมวงดนตรีไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านดนตรีระหว่างไทยกับชาติอื่น ประเภทของเพลงไทย ดนตรีไทยที่ใช้กับ
การแสดง ประวัติและผลงานนักดนตรีไทย
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๘

ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น
๓. มีเจตคติที่ดีในการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้น
๒. น�ำการฝึกทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้นไปใช้ในการปฏิบัติดนตรีสากล
๓. ระบุแนวทางการน�ำการฝึกทักษะทฤษฎีโน้ต ร้องโน้ต เบื้องต้นได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น วิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีสากล ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด
เครื่องหมายก�ำกับจังหวะเบื้องต้น
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๒๐๓๐๐-๐๑๐๙

สังคีตนิยมสากล

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของดนตรี ยุคสมัยของ
ดนตรีสากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก
๒. จ�ำแนกประเภทและลักษณะของเครือ่ งดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล ยุคสมัยของดนตรีสากล และบทเพลง
สากลในยุคต่าง ๆ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี และน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของ
ดนตรี ยุคสมัยของดนตรีสากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก
๒. จ�ำแนกประเภทและลักษณะของเครือ่ งดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล ยุคสมัยของดนตรีสากล และบทเพลง
สากล และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากล การผสมวงดนตรีสากล องค์ประกอบของดนตรี ยุคสมัยของดนตรี
สากล บทเพลงสากลในยุคต่าง ๆ และประวัติคีตกวีเอกของโลก
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๒๐๓๐๐-๐๑๑๐

ทัศนศิลป์

๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์
ของศิลปินด้านทัศนศิลป์
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์
๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์ศิลปะ
๕. มีทักษะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยค�ำนึงถึงทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
๖. มีวินัย ใฝ่รู้ ตั้งใจปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์
ของศิลปินด้านทัศนศิลป์
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์
๔. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจารณ์ศิลปะ
๕. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์พัฒนางานโดยใช้หลักทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
๖. ประยุกต์ความรู้และทักษะด้านทัศนศิลป์ไปใช้กับสาขาวิชาดนตรีนาฎศิลป์
ค�ำอธิบายรายวิชา
เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์
เทคนิ ค และการสร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์ จ ากแนวคิ ด วิ ธี ก ารและจุ ด มุ ่ ง หมายของศิ ล ปิ น งานทั ศ นศิ ล ป์ รู ป แบบตะวั น ออกและตะวั น ตก
รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ น�ำหลัก
ความรู้เรื่องเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อบูรณาการกับสาขาวิชาดนตรี นาฏศิลป์
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๑๒๕
๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานเรียนร่วมประเภทสาขาวิชา (จานวน ๑๒ หน่วยกิต)
สาขาวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
นาฏศิลป์ไทย โขน
๒๐๓๐๐-๐๒๐๑ นาฏศิ
ทฤษฎีลนป์าฏศิ
ละครลป์ไทย ๑
นาฏศิลป์ไทย ละคร
๒๐๓๐๐-๐๒๐๒ นาฏศิ
ทฤษฎีลนป์าฏศิ
โขนลป์ไทย ๒
๒๐๓๐๐-๐๒๐๓ ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๔ การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
๒๐๓๐๐-๐๒๐๕ การสื่อสารในนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๒๐๖ หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย
ปี่พาทย์
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑ ทฤษฎีโน้ตไทย
เครื่องสายไทย
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒ ทฤษฎีโน้ตสากล
คีตศิลป์ไทย
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓ พื้นฐานดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๓๐๔ หลักการประพันธ์และการแปลทานองเพลงไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๓๐๕ ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒๐๓๐๐-๐๓๐๖ การปรับวงดนตรีไทย
ดุริยางค์สากล
๒๐๓๐๐-๐๔๐๑ ทฤษฎีดนตรีสากล ๑
คีตศิลป์สากล
๒๐๓๐๐-๐๔๐๒ ทฤษฎีดนตรีสากล ๒
๒๐๓๐๐-๐๔๐๓ ทฤษฎีดนตรีสากล ๓
๒๐๓๐๐-๐๔๐๔ ทฤษฎีดนตรีสากล ๔
๒๐๓๐๐-๐๔๐๕ ทฤษฎีดนตรีสากล ๕
๒๐๓๐๐-๐๔๐๖ ทฤษฎีดนตรีสากล ๖
นาฏศิลป์สากล
๒๐๓๐๘-๑๐๐๑ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑
๒๐๓๐๘-๑๐๐๒ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒
๒๐๓๐๘-๑๐๐๓ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓
๒๐๓๐๘-๑๐๐๔ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔
๒๐๓๐๘-๑๐๐๕ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕
๒๐๓๐๘-๑๐๐๖ ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖
การแสดงพื้นบ้าน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๑ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๒ ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๓ จารีตอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๔ วรรณกรรมอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๕ วิวัฒนาการหมอลา
๒๐๓๐๙-๑๐๐๖ การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
ดนตรีพื้นบ้าน
๒๐๓๐๐-๐๓๐๑ ทฤษฎีโน้ตไทย
๒๐๓๐๐-๐๓๐๒ ทฤษฎีโน้ตสากล
๒๐๓๐๐-๐๓๐๓ พื้นฐานดนตรีไทย
๒๐๓๐๙-๑๐๐๓ จารีตอีสาน
๒๐๓๑๐-๑๐๐๑ ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒๐๓๑๐-๑๐๐๒ การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานเรียนร่วมประเภทสาขาวิชา (จ�ำนวน ๑๒ หน่วยกิต)
๒๐๓๐๐-๐๒๐๑

นาฏศิลป์ละคร

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย ประวัตทิ มี่ าของละครตะวันออก ตะวันตก ต�ำรานาฏยศาสตร์ (ต�ำราการละคร
ของอินเดีย) ที่มีอิทธิพลต่อการละครไทย องค์ประกอบ รูปแบบในการแสดง สาระความรู้ ขั้นตอนวิธีการแสดงของนาฏศิลป์
ละครไทยประเภทต่าง ๆ วิวฒ
ั นาการของยุคสมัยของการละครไทย รวมถึงการอนุรกั ษ์สบื ทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ละคร
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับละครตะวันออกและตะวันตก นาฏยศาสตร์ รู้ประวัติความเป็นมา รูปแบบ องค์ประกอบ
ในการแสดง สาระความรู้ และขั้นตอนวิธีการแสดงของนาฏศิลป์ละครไทยประเภทต่าง ๆ และจารีตประเพณีในการแสดง
๒. แสดงออกถึงทักษะในองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ของนาฏศิลป์ละครอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกและจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ละคร
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ที่มาของละครตะวันออก ละครตะวันตก อิทธิพลของนาฏยศาสตร์ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของ
การละครไทย องค์ประกอบในการแสดง สาระความรู้ ขั้นตอนวิธีการแสดงของนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ และจารีตใน
การแสดง
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๒๐๓๐๐-๐๒๐๒

นาฏศิลป์โขน

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา หลักการ องค์ประกอบ สาระความรู้ และขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ของโขน อาทิ ก�ำเนิดโขน วิวัฒนาการของโขน ต�ำนานโขนหลวง เรื่องส�ำหรับเล่นโขน หัวโขน ประเภท
ของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน โอกาสที่มีการแสดง
โขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับก�ำเนิดของโขน วิวฒ
ั นาการของโขน ต�ำนานโขนหลวง เรือ่ งส�ำหรับเล่นโขน หัวโขน ประเภท
ของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน โอกาสที่มีการแสดง
โขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน
๒. แสดงออกถึงทักษะในองค์ความรู้ต่าง ๆ ของนาฏศิลป์โขนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการแสดง การจัด
นิทรรศการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์โขน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติและที่มาของโขน ก�ำเนิดโขน วิวัฒนาการของโขน ต�ำนานโขนหลวง เรื่องส�ำหรับเล่นโขน หัวโขน ประเภท
ของตัวแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คนพากย์ เจรจาโขน เครื่องแต่งกายโขน วิธีดูโขน โอกาสที่มีการแสดง
โขน และจารีตประเพณีในการแสดงโขน
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๒๐๓๐๐-๐๒๐๓

ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจความหมาย ประวัตคิ วามเป็นมา วิวฒ
ั นาการ รูปแบบของเครือ่ งศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ทีป่ รากฏ
ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและพัฒนาการในแต่ละยุคสมัย สีและลักษณะของหัวโขน จ�ำแนก
ประเภท โครงสร้างรวมถึงองค์ประกอบของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ของนาฏศิลป์ไทย
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของการสร้างเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเครื่องศิราภรณ์และ
พัสตราภรณ์ ทีป่ รากฏในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ชีแ้ จงแนวคิด พัฒนาการในแต่ละยุคสมัยของสี และ
ลักษณะของหัวโขน ประเภทของหัวโขน รวมถึงโครงสร้าง องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ของ
นาฏศิลป์ไทย
๒. แสดงทักษะความรู้ต่าง ๆ ของเครื่องศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการประดิษฐ์
การจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา วิวฒ
ั นาการ รูปแบบของเครือ่ งศิราภรณ์และพัสตราภรณ์ ทีป่ รากฏในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาแนวคิด ประดิษฐ์และพัฒนาการในแต่ละยุคสมัยของสี ลักษณะของหัวโขน จ�ำแนกประเภท
ของหัวโขน โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ
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๒๐๓๐๐-๐๒๐๔

การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมาย สามารถอธิบาย วิเคราะห์ ความหมาย ก�ำเนิดที่มาของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์
พืน้ เมืองในแต่ละภูมภิ าค จ�ำแนกประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พนื้ เมืองในแต่ละ
ภูมิภาค
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็ น คุ ณ ค่ า ใน จารี ต ประเพณี ข องเพลง การละเล่ น และนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งในแต่ ล ะภู มิ ภ าคเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเพลง การละเล่นและ
นาฏศิลป์พนื้ เมืองในแต่ละภูมภิ าค จ�ำแนกประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พนื้ เมือง
ในแต่ละภูมิภาค
๒. มีทักษะในองค์ความรู้ต่าง ๆ ของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละภูมิภาค วิพากษ์ วิจารณ์ จ�ำแนก
ประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค อย่างมีหลักการเป็น
ระบบ การสาธิตการแสดงและการจัดนิทรรศการเพือ่ ส่งเสริมเผยแพร่ความรูท้ เี่ กีย่ วกับเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พนื้ เมือง
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบของเพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง ในแต่ละภูมิภาค จ�ำแนก
ประเภท เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค
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๒๐๓๐๐-๐๒๐๕

การสื่อสารในนาฏกรรมไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมาย บทบาทความส�ำคัญ แบบจ�ำลอง หน้าที่ หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสื่อสาร และ
การสื่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย รู้วิธีการสื่อสารโดยใช้ นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท ร�ำใช้บท
และการร�ำหน้าพาทย์ส�ำหรับการแสดงนาฏกรรมของไทย
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าใน จารีตประเพณีของการวิธีการสื่อสารในนาฏกรรมไทยเพื่ออนุรักษ์และน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความหมาย บทบาทความส�ำคัญ แบบจ�ำลอง หน้าที่ หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสือ่ สาร
และการสื่อสารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย รู้วิธีการสื่อสารโดยใช้ นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท
ร�ำใช้บทและการร�ำหน้าพาทย์ส�ำหรับการแสดงนาฏกรรมของไทย
๒. มีทกั ษะความรูต้ า่ ง ๆ ของการสือ่ สารการแสดงนาฏกรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสวนา การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารการแสดงนาฏกรรมของไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการแนวคิดทฤษฎีของการสือ่ สาร การสือ่ สารการแสดงในนาฏศิลป์ไทย วิธกี ารสือ่ สารโดยใช้นาฏยศัพท์ ภาษา
นาฏศิลป์ การพากย์-เจรจา การตีบท การร�ำใช้บทและการร�ำหน้าพาทย์ส�ำหรับการแสดงนาฏกรรมของไทย
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๒๐๓๐๐-๐๒๐๖

หลักและวิธีจัดการแสดงในนาฏกรรมไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมาย บทบาทความส�ำคัญ หน้าที่ หลักการ แนวคิดและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย
วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการท�ำงานของบุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร
๒. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในจารีตประเพณีของหลักและวิธีการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาให้ก้าวหน้า
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนาฏยลักษณ์
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความหมาย บทบาทความส�ำคัญ หน้าที่ หลักการ แนวคิดและวิธกี ารจัดการแสดงนาฏกรรม
ไทย วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการท�ำงานของบุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร
๒. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิพากษ์ วิจารณ์ ประเมินค่าและสามารถแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
ในการจัดกิจกรรมแสดงนาฏกรรมไทย อย่างถูกต้องเหมาะสมตามโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการท�ำงานของนาฏยองค์กร
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการแนวคิดและวิธกี ารจัดการแสดงนาฏกรรมไทย วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการท�ำงานของบุคลากร
ตามโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๑

ทฤษฎีโน้ตไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลส�ำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต
หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ตระบบไทย
การด�ำเนินท�ำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย
๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัตบิ คุ คลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับการบันทึก
โน้ต หลักการบันทึกโน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครื่องหมายโน้ตระบบไทย
การด�ำเนินท�ำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย
๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่างๆ ด้วยระบบโน้ตไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบไทย ประวัติบุคคลส�ำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการบันทึก
โน้ตเพลงไทย รูปแบบ ประโยค วรรคตอน โครงสร้างเพลงไทย สัญลักษณ์ เครือ่ งหมายโน้ตระบบไทย การด�ำเนินท�ำนองเพลง
ด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบไทย และการบันทึกเพลงไทยด้วยระบบโน้ตไทย
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๒

ทฤษฎีโน้ตสากล

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัตคิ วามเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัตคิ วามเป็นมาบุคคลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับการบันทึก
โน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆในระบบโน้ตระบบสากล การด�ำเนิน
ท�ำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล
๒. บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลส�ำคัญที่
เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ต
ระบบสากล การด�ำเนินท�ำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลง
โน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและแปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย
๒. บันทึกเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบโน้ตสากล และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาของการบันทึกโน้ตระบบสากล ประวัติความเป็นมาบุคคลส�ำคัญที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต
หลักการบันทึกโน้ตสากล รูปแบบ ประโยค วรรคตอน สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ในระบบโน้ตระบบสากล การด�ำเนิน
ท�ำนองเพลงด้วยจังหวะและค่าตัวโน้ตระบบสากล บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล แปลงโน้ตไทยเป็นโน้ตสากลและ
แปลงโน้ตสากลเป็นโน้ตไทย
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๓

พื้นฐานดนตรีไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัตพิ ฒ
ั นาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้อง
เพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้องเพลง
ไทย ประเภทเพลงไทย และศัพท์สังคีตได้
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรี
ไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้องเพลง
ไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงใน วงดนตรี
ไทย การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทยและประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๓

พื้นฐานดนตรีไทย

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัตพิ ฒ
ั นาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้อง
เพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้องเพลง
ไทย ประเภทเพลงไทย และศัพท์สังคีตได้
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย
การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทย และประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
๒. จ�ำแนกดนตรีไทยแต่ละสมัย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงในวงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย
ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับประวัตพิ ฒ
ั นาการดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ระดับเสียงของการบรรเลงใน วงดนตรีไทย
การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต ประวัติเพลงไทยและประวัติบุคคลส�ำคัญด้านดนตรีไทย
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๔

หลักการประพันธ์และการแปลทำ�นองเพลงไทยเบื้องต้น

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลท�ำนองเพลงไทย
๒. จ�ำแนกประเภทตามลักษณะการประพันธ์เพลงไทย และมีทกั ษะการแปลท�ำนองหลักเป็นทางเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ประเภทและทางร้อง
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าทีข่ องเครือ่ ง
ดนตรีไทย จังหวะ ทาง หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลท�ำนองเพลงไทย
๒. จ�ำแนกท�ำนองเพลงได้ตามหลักการประพันธ์เพลงไทย
๓. มีทักษะการแปลท�ำนองหลักเป็นทางเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ทางร้อง และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของดนตรีไทย ประเภทเพลงไทย รูปแบบเพลงไทย บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย จังหวะทาง
หลักการประพันธ์เพลงไทย และการแปลท�ำนองเพลงไทย
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๕

ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กบั ดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึก
เสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒. มีทักษะการบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓. มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมัน่ ฝึกฝน ชืน่ ชมเห็นคุณค่าและน�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กบั ดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลง
ไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒. บันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง การตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบันทึกเสียง
และการตัดต่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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๒๐๓๐๐-๐๓๐๖
การปรับวงดนตรีไทย
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับร้อง
การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย
๒. มีทักษะการปรับวงดนตรีไทยทั้งการบรรเลงรับร้องและประกอบการแสดง
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายเรื่องรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับร้อง
การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย
๒. น�ำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ อารมณ์เพลงไทย การบรรเลงประกอบการขับร้อง การบรรเลง
ประกอบการแสดง หลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีไทย และน�ำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีไทย
๒๐๓๐๐-๐๔๐๑
ทฤษฎีดนตรีสากล ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดุริยางค์สากลเบื้องต้น
๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและร้องโน้ตสากล
๓. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทฤษฎีดุริยางค์สากล

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดุริยางค์สากล
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์
๓. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีโน้ตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล เครื่องหมายก�ำหนดจังหวะ (Time Signatures)
กุญแจประจ�ำหลัก (Clef) ดับเบิ้ลชาร์ปและดับเบิ้ลแฟลท (Double Sharps and Double Flats) การประจุดเพิ่มค่าตัวโน้ต
บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอะเพจจิโอ ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีตามอัตราตัวโน้ตทีก่ �ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตาม
ท�ำนองและจังหวะ การเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม
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๒๐๓๐๐-๐๔๐๒
ทฤษฎีดนตรีสากล ๒
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๒. มีทกั ษะการปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีตามอัตราตัวโน้ตทีก่ �ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามท�ำนองและจังหวะ
๓. มีเจตคติในการน�ำความรู้ไปใช้ในการระดับต่อไป
สมรรถนะรายวิชา
๑. ระบุเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๓. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีโน้ตสากลเครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทรแอดและคอร์ด (Triads and Chords) ขัน้ คู่ (Intervals)
เครื่องดนตรีสากล (Instrument) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่ก�ำหนด
ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามท�ำนองและจังหวะ เขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม
๒๐๓๐๐-๐๔๐๓
ทฤษฎีดนตรีสากล ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เปรียบเทียบรูปแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๒. อธิบายเหตุผลและปัจจัยต่างๆในการสร้างสรรค์เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๓. น�ำความรู้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลไปใช้ในการระดับต่อไป

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๒. วิเคราะห์ทฤษฎีโน้ตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
๓. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล เครื่องหมายก�ำหนดจังหวะไม่ปกติ (Irregular Time Signatures) กุญแจประจ�ำหลัก
(Clef) การเลื่อนบันไดเสียง (Transposition) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่ก�ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ต
ตามท�ำนองและจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม
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๒๐๓๐๐-๐๔๐๔
ทฤษฎีดนตรีสากล ๔
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อคอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๒. ทักษะการใช้คอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๓. มีเจตคติที่ดีในการสร้างสรรค์ คอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับชื่อคอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๒. จ�ำแนกความเป็นมาชื่อคอร์ด การจบประโยคเพลง เครื่องดนตรีสากล ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๓. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากลง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ชื่อคอร์ด (Naming Chords) การจบประโยคเพลง (Chords and Cadential Point) เครื่องดนตรีสากล
(Instrument) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามอัตราตัวโน้ตที่ก�ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ
และบันทึกโน้ตตามท�ำนองและจังหวะ การประเมินตามแบบเรียนและแบบทดสอบทางดนตรีสากล สามารถเขียนกลุ่มโน้ต
ในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม
๒๐๓๐๐-๐๔๐๕
ทฤษฎีดนตรีสากล ๕
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์ การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงท�ำนอง
(Counter point) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๒. มีทักษะการปฏิบัติโหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์ การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงท�ำนอง
(Counter point) ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๓. มีเจตคติในการน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการระดับต่อไป
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติโหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์ การประสานเสียง การสัมพันธ์ของ
ท่วงท�ำนอง ดนตรีศัพท์ และโน้ตประดับ
๒. จ�ำแนกโหมด ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์ การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงท�ำนอง ดนตรีศัพท์และโน้ต
ประดับ
๓. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
โหมด (Mode) ชนิดและศัพท์ของเคเดนซ์ การประสานเสียง การสัมพันธ์ของท่วงท�ำนอง (Counter point) ดนตรี
ศัพท์ และโน้ตประดับ (Ornament) ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีตามอัตราตัวโน้ตทีก่ �ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามท�ำนอง
และจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะอัตราธรรมดาและอัตราผสม
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๒๐๓๐๐-๐๔๐๖
ทฤษฎีดนตรีสากล ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
๒. มีทักษะในการการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
๓. มีเจตคติที่ดีในการการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
๒. อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรีสากล
๓. เรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
ค�ำอธิบายรายวิชา
การเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (Form and Analysis) ปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตามอัตราตัวโน้ตที่ก�ำหนด ร้องโน้ต ตบมือ และบันทึกโน้ตตามท�ำนองและจังหวะ สามารถเขียนกลุ่มโน้ตในรูปแบบจังหวะ
อัตราธรรมดาและอัตราผสม
๒๐๓๐๘-๑๐๐๑
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ เข้าใจความเป็นมาของยุคสมัยบัลเล่ต์ Pre-Romantic
๒. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์ในยุค Pre Romantic
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนานาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาและบุคคลส�ำคัญของบัลเล่ต์ในยุค Pre-Romantic, Romantic
- Marie Camargo
- Marie Taglioni
ความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์เรื่อง La Sylphide, Giselle, Coppelia
- เนื้อเรื่อง
- รูปแบบการเต้น
- เครื่องแต่งกาย
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๒๐๓๐๘-๑๐๐๒
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate Foundation ( IF )
๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของค�ำศัพท์บัลเล่ต์
๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๒. อ่าน เขียน และแปลความหมายของค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ IF การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ Syllabus Vocational graded
examinations in dance (VGE)
๒๐๓๐๘-๑๐๐๓
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ เข้าใจความเป็นมาของยุคสมัยบัลเล่ต์ Classic
๒. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์ในยุค Classic
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนานาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาและบุคคลส�ำคัญของบัลเล่ต์ในยุค Classic
- Margot Fonteyn
- Marius Petipa
- Rudolf Nureyev
ความรู้เกี่ยวกับประวัติบัลเล่ต์เรื่อง Swan Lake, The Sleeping Beauty, Nutcracker
- เนื้อเรื่อง
- รูปแบบการเต้น
- เครื่องแต่งกาย
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๒๐๓๐๘-๑๐๐๔
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๔
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate ( I )
๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของค�ำศัพท์บัลเล่ต์
๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยบกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๒. อ่าน เขียน และแปลความหมายของค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Intermediate ( I ) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus Vocational
graded examinations in dance (VGE)
๒๐๓๐๘-๑๐๐๕
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๕
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Advanced Foundation ( AF ) เบื้องต้น
๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของค�ำศัพท์บัลเล่ต์
๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๒. อ่าน เขียน และแปลความหมายของค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องค�ำศัพท์เทคนิคกับการแสดงบัลเล่ต์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ AF (เบื้องต้น) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus Vocational
graded examinations in dance (VGE)
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๒๐๓๐๘-๑๐๐๖
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล ๖
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ Advanced Foundation ( AF ) ระดับสูง
๒. มีทักษะในการอ่าน เขียนและแปลความหมายของค�ำศัพท์บัลเล่ต์
๓. เห็นคุณค่าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๒. อ่าน เขียน และแปลความหมายของค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องค�ำศัพท์เทคนิคกับการแสดงบัลเล่ต์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ค�ำศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์ในระดับ AF (ระดับสูง) การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของ ของ Syllabus Vocational
graded examinations in dance (VGE)
๒๐๓๐๙-๑๐๐๑
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภาคอีสาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน
๒. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของวัฒนธรรมของภาคอีสาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทางกายภาพ บริบท วิถชี วี ติ ประวัตคิ วามเป็นมาทางวัฒนธรรม แหล่งอารยธรรม และวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
อีสาน
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๒๐๓๐๙-๑๐๐๒
ชาติพันธุ์ เผ่าไทยในอีสาน
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน
๒. รู้และเข้าใจขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ปรัชญา ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน
๓. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน
๒. อธิบายเกี่ยวขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าไทยในภาคอีสาน ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ความเชื่อ ความส�ำคัญและ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๓
จารีตอีสาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของภาคอีสานในสมัยโบราณ
๓. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ที่มา ของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของภาคอีสานในสมัยโบราณ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มาของจารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ระบบการเมืองการปกครองของภาคอีสานในสมัย
โบราณ ได้แก่ ต�ำแหน่งในระบบการปกครองเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร
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๒๐๓๐๙-๑๐๐๔
วรรณกรรมอีสาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
๓. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมายของวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน ประเภท ลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน วรรณกรรม
ค�ำสอน วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนิทาน และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด ผญา โต่งโต่ย นิทานก้อม ความส�ำคัญและ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
๒๐๓๐๙-๑๐๐๕
วิวัฒนาการหมอลำ�
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายและประวัติความเป็นมาของหมอล�ำ
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของหมอล�ำ
๓. รู้และเข้าใจถึงวิวัฒนาการของหมอล�ำ
๔. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของหมอล�ำ

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและประวัติความเป็นมาของหมอล�ำ
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของหมอล�ำ
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของหมอล�ำ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมายและประวัติความเป็นมาของหมอล�ำ ประเภทของหมอล�ำ วิวัฒนาการของหมอล�ำ ความส�ำคัญและ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
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๒๐๓๐๙-๑๐๐๖
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายการแสดงพื้นบ้านอีสาน
๒. รู้และเข้าใจประเภทของการแสดงพื้นบ้านอีสาน
๓. เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของการแสดงพื้นบ้านอีสาน

๒-๐-๒

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายการแสดงพื้นบ้านอีสาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของการแสดงพื้นบ้านอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อน เซิ้ง ล�ำ ประเภทของการแสดงพื้นบ้านอีสาน การแสดงที่มาจากวรรณกรรมอีสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต การละเล่น ความส�ำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
๒๐๓๑๐-๑๐๐๑
ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรีพื้น
บ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน หลักและวิธกี ารบรรเลง ดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ชนิดและองค์ประกอบ
ของดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระบบเสียง ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีรูปแบบวงดนตรี ลายเพลงพื้นบ้าน บทกลอน
ฉันทลักษณ์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับดนตรีพนื้ บ้านอีสาน และวัฒนธรรมทางดนตรี วิเคราะห์รปู แบบของดนตรีพนื้ บ้านอีสาน
ในอดีตและปัจจุบัน

��������������������������������� 2.indd 149

9/21/21 4:00 PM

150

๒๐๓๑๐-๑๐๐๒
การปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒-๐-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลงประกอบการขับร้อง
การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒. มีทักษะการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานทั้งการบรรเลงประกอบร้องและประกอบการแสดง
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย น�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพนื้ บ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลงประกอบ
การขับร้อง การบรรเลงประกอบการแสดง และหลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๒. น�ำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทต่าง ๆ อารมณ์เพลง การบรรเลงประกอบการขับร้อง
การบรรเลงประกอบการแสดง หลักทฤษฎีการปรับวงดนตรีพนื้ บ้านอีสาน และน�ำเสนอผลงานการปรับวงดนตรีพนื้ บ้านอีสาน
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพเลือก

		
		
		
		
		

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน			
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร		
สาขาวิชาปี่พาทย์				
สาขาวิชาเครื่องสายไทย			
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย				
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สาขาวิชาดุริยางค์สากล
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
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๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
สาขางานนาฏศิลป์ไทย โขน
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๑-๒๑๐๑
พากย์-เจรจาโขน ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๒
พากย์-เจรจาโขน ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๓
พากย์-เจรจาโขน ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๔
พากย์-เจรจาโขน ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๕
พากย์-เจรจาโขน ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๑-๒๑๐๖
พากย์-เจรจาโขน ๖
๑-๔-๓
รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
๒๐๓๐๑-๒๑๐๗
๒๐๓๐๑-๒๑๐๘
๒๐๓๐๑-๒๑๐๙
๒๐๓๐๑-๒๑๑๐
๒๐๓๐๑-๒๑๑๑
๒๐๓๐๑-๒๑๑๒
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ชื่อวิชา
ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำ�พื้นฐานโขน
รำ�ตรวจพลในการแสดงโขน
รำ�เพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
รำ�ตีบทและรำ�ใช้บทในการแสดงโขน
กระบวนรบในการแสดงโขน
การแสดงโขน

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๑-๒๐๐๑
นาฏศิลป์โขน ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการร�ำหน้าพาทย์และนาฏยศัพท์ เพลงตระนิมิต ตระบท (ตระแปลง) เพลงสาธุการ
เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ (โขน ละคร) เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร แผละ (ยุง กา) วานรด�ำเนิน เพลงกราวร�ำ ระบ�ำ
เบ็ดเตล็ดในนาฏศิลป์โขน ชุดระบ�ำม้า การแสดงพื้นเมือง ชุดเซิ้งกะหยัง ชุดรองเง็ง
๒. สามารถปฏิบัติการร�ำเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต ตระบท (ตระแปลง) เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ
เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร แผละ (ยุง กา) วานรด�ำเนิน เพลงกราวร�ำ ระบ�ำเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบ�ำม้า การแสดงพื้นเมือง
ชุดร�ำเหย่อย ชุดเซิ้งกะหยัง
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติท่าร�ำเพลงหน้าพาทย์
พระ เพลงตระนิมิต ๓ รูปแบบ (โขน ละคร แปลง) เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ (โขน ละคร) เพลงพญาเดิน
เพลงสาธุการ เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงกราวร�ำ 
ยักษ์ เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร เพลงกราวร�ำ
		 ลิง เพลงตระนิมิต เพลงกราวร�ำ วานรด�ำเนิน แผละ (ยุง กา)
๒. ปฏิบัติท่าระบ�ำเบ็ดเตล็ดในนาฏศิลป์โขน ชุดระบ�ำม้า
๓. การแสดงพื้นเมือง ร�ำเหย่อย เซิ้งกะหยัง รองเง็ง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ร�ำหน้าพาทย์และนาฏยศัพท์ เพลงตระนิมิต ๓ รูปแบบ โขน ละคร ตระบท (ตระแปลง) เพลงสาธุการ เพลงตระบองกัน
เพลงช�ำนาญ เพลงพญาเดิน เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเสมอมาร เพลงกราวร�ำ วานรด�ำเนิน แผละ (ยุง กา) การแสดง
เบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบ�ำม้า การแสดงพื้นเมือง ชุดเซิ้งกะหยัง ชุดร�ำเหย่อย รองเง็ง
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๒
นาฏศิลป์โขน ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับหลักการร�ำตรวจพล ร�ำใช้บท การละเล่นของหลวง การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์
หรือการแสดงพื้นเมือง
๒. สามารถปฏิบตั กิ ารร�ำตรวจพล ร�ำใช้บท การละเล่นของหลวง การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์หรือการ
แสดงพื้นเมือง
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติกระบวนการร�ำตรวจพล
		
พระ ปฏิบัติกระบวนการร�ำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓
		
ยักษ์ ปฏิบัติกระบวนการร�ำตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก ๑ - ๓ เพลงหน้าพาทย์ปฐม
ลิง ปฏิบัติกระบวนร�ำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - ๒) ปฏิบัติการร�ำหน้าพาทย์เพลงปฐม ร�ำใช้บทเพลงรื้อ
ร่าย (สุครีพจัดทัพ)
๒. ปฏิบัติการละเล่นของหลวง ชุด ระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้
๓. ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแคน
๔. ปฏิบัติการแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นเมือง ชุดเต้นก�ำร�ำเคียว
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการร�ำตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากที่ ๑ - ๓ ร�ำตรวจพล (พญาวานร ฉาก ๑ - ๒) เพลงหน้าพาทย์
ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) ร�ำใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) หลักการร�ำใช้บทแสดงอารมณ์ การร�ำตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธ
กระบองฉาก ๑ - ๓ การละเล่นของหลวง กุลาตีไม้ โมงครุ่ม ระเบง การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ฟ้อนแคน การแสดงสร้างสรรค์
หรือการแสดงพื้นเมือง ชุด เต้นก�ำร�ำเคียว
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๓
นาฏศิลป์โขน ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักและกระบวนการรบ การขึ้นลอย กระบวนการรบ การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดง
สร้างสรรค์และการแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค
๒. ปฏิบตั กิ ระบวนการรบ การขึน้ ลอย กระบวนการรบ การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์และการการแสดง
พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติกระบวนการรบด้วยอาวุธ และการขึ้นลอย
		
พระ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ และท่าขึ้นลอย (ตีไม้ ๗) กระบวนการรบระหว่างพระกับพญา
ยักษ์ ด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การขึ้นลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ กระบวนการรบระหว่างพระมงกุฎพระลบกับพญาวานร
ยักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ และท่าขึ้นลอย (ตีไม้ ๗) กระบวนการรบระหว่าง
พญายักษ์กับพระ ด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การขึ้นลอย ๑ - ๓ และลอยพิเศษ
		 ลิง กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างหนุมานกับพระมงกุฎ พระลบ
๒. การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร�ำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพื้นเมือง ของแต่ละ
ภูมิภาค
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ ๗) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับพญายักษ์ กระบวนการ
รบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า ๑ - ๔ ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า ๑ - ๒ การขึ้นลอย ๑
- ๓ และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร
กระบวนการรบระหว่างพระกุมารกับพญาวานร การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร�ำไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์
และการแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๔
นาฏศิลป์โขน ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับหลักการร�ำบท ร�ำตีบท ร�ำใช้บท ร�ำเพลงหน้าพาทย์ ร�ำหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง ค�ำเจรจา
กระทู้ ร�ำหน้าพาทย์ การแสดงในพระราชพิธี และการแสดงเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติร�ำบท ร�ำตีบท ร�ำใช้บท ร�ำเพลงหน้าพาทย์ ร�ำหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง ค�ำเจรจากระทู้ ร�ำหน้าพาทย์
การแสดงในพระราชพิธี และการแสดงเบ็ดเตล็ด
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติกระบวนท่าร�ำ
		
พระ ร�ำตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้และค�ำเจรจาต่างๆ การตีบทแสดง
อารมณ์ การร�ำบทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงทะเลบ้า เพลงตุ้งติ้ง
		
ยักษ์ ร�ำตีบทพากย์เมือง พากย์รถ และเจรจาต่างๆ การตีบทแสดงอารมณ์ ฝึกท่าร�ำบทร้อง เพลงช้าปี่
เพลงสิงโต เพลงรื้อร่าย เพลงมอญร�ำดาบ เพลงสามเส้า เพลงตุ้งติ้ง เพลงพญาเดิน ระบ�ำวีระชัยยักษ์ ร�ำหน้าพาทย์ประกอบ
บทร้อง เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ
ลิง ร�ำตีบทประกอบค�ำพากย์ (สองลิง สามลิง) ปฏิบัติท่าตีบทประกอบค�ำเจรจากระทู้ (นางลอย)
การตีบทแสดงอารมณ์ ร�ำบทเพลงลิงโลด - ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวน เพลงเชิด
นอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง ปฏิบัติท่าร�ำหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย)
๒. ปฏิบัติการแสดงในพระราชพิธี ชุด ร�ำโคม ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ร�ำเถิดเทิง ร�ำพลายชุมพล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และค�ำเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์
การร�ำใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงสิงโต เพลงมอญร�ำดาบ เพลงสามเส้า เพลงหน้า
พาทย์ต้นเข้าม่าน ปลายเข้าม่าน โอดชั้นเดียว โอดสองชั้น รุกร้น เสมอข้ามสมุทร ร�ำหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงทะเล
บ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช�ำนาญ เพลงพญาเดิน ระบ�ำวีระชัยยักษ์ ร�ำตีบทประกอบค�ำพากย์ (สองลิง
สามลิง) ร�ำใช้บทเพลงลิงโลด – ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งติ้ง และค�ำเจรจา
กระทู้ (นางลอย ) ร�ำหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย) การแสดงในพระราชพิธี ชุดร�ำโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร�ำเถิดเทิง
ร�ำพลายชุมพล
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๕
นาฏศิลป์โขน ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการร�ำเป็นชุดเป็นตอน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำในการแสดงโขน การแสดงเบ็ดเตล็ด
การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นเมือง
๒. ปฏิบัติร�ำเป็นชุดเป็นตอน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำในการแสดงโขน การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์หรือ
การแสดงพื้นเมือง
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติท่าร�ำในการแสดงโขน
พระ เพลงเชิดฉาน เพลงเต่าเห่ เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงตุ้งติ้ง
		
ยักษ์ เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งติ้ง
ลิง เพลงเต่าเห่ เพลงพญาเดิน เพลงตุ้งติ้ง
๒. ปฏิบัติการแสดงโขน
พระ ตอนพระรามตามกวาง ตอนนางลอย ปล่อยม้าอุปการ
		 ยักษ์ ตอนพระรามตามกวาง ตอนนาคบาศ ตอนนางลอย ระบ�ำวีระชัยยักษ์
		 ลิง ตอนนางลอย ตอนท�ำลายพิธีอุโมงค์ ระบ�ำวีระชัยลิง
๓. ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแพน การแสดงสร้างสรรค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
การร�ำหน้าพาทย์ เพลงเชิดฉาน เพลงเต่าเห่ เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง
เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งติ้ง เพลงพญาเดิน การแสดงโขน ตอนพระรามตามกวาง ตอนนางลอย ตอนท�ำลายพิธี
อุโมงค์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟ้อนแพน การแสดงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
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๒๐๓๐๑-๒๐๐๖
นาฏศิลป์โขน ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีการแสดงโขน ร�ำหน้าพาทย์ การแสดงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
๒. ปฏิบัติการแสดงโขน ร�ำหน้าพาทย์ การแสดงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติการแสดงโขน
		
พระ ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ�ำบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร) ตอน ปล่อย
ม้าอุปการ
		
ยักษ์ ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ�ำบัง ตอนทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร)
ลิง ตอนจองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ�ำบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร) ตอน ปล่อย
ม้าอุปการ
๒. ปฏิบัติท่าร�ำหน้าพาทย์เพลง
พระ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน
		
ยักษ์ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต
ลิง เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเชิดนอก (จับนางสุพรรณมัจฉา)
๓. การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร�ำซัดชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ค�ำอธิบายรายวิชา
การแสดงโขน ตอนลักสีดา ตอนนางลอย ตอนนาคบาศ ตอนพรหมมาสตร์ ตอนวิรุญจ�ำบัง ตอนทศกัณฐ์ยกรบ
(ขาเศียรขาดกร) ร�ำหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงเชิดนอก(จับนางสุพรรณมัจฉา) เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม
เพลงตระนอน เพลงเสมอมาร เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร�ำซัด
ชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๑-๒๑๐๑
พากย์-เจรจาโขน ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์-เจรจาโขนเบื้องต้น
วิธีปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง การพากย์เมือง พากย์พลับพลา เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในวิธีการการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. มีทักษะการพากย์-เจรจา เบื้องต้น ปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง
การพากย์เมือง พากย์พลับพลา ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์-เจรจาโขน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้ของ
การพากย์-เจรจาโขนการพากย์เมือง พากย์พลับพลา มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบาย ความหมาย ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์-เจรจาโขนเบื้องต้น
วิธีปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง การพากย์เมือง พากย์พลับพลา ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. พากย์-เจรจาโขนขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง การพากย์เมือง พากย์พลับพลา ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธกี ารฝึกหัดเบือ้ งต้นการพากย์-เจรจา
โขน วิธีปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการพากย์เมือง พากย์พลับพลา เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน รักความเป็นไทยมีความตระหนักในคุณค่า
และความส�ำคัญของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
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๒๐๓๐๑-๒๑๐๒
พากย์-เจรจาโขน ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ คุณค่าความส�ำคัญของการเจรจาต่อการแสดงโขน รู้วิธีการฝึกหัด เจรจา หลักการ
และวิธีปฏิบัติการ เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบ
เดินท�ำนอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการ ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบ
๒. มีทกั ษะการเจรจาโขน ออกเสียง การบังคับเสียงเจรจาโขนเบือ้ งต้น เจรจาโขนแบบเดินท�ำนองได้ถกู ต้องตามแบบ
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการ เจรจาโขน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้ของ
การเจรจาโขนแบบเดินท�ำนอง มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบาย หลักการ คุณค่าความส�ำคัญของการเจรจาต่อการแสดงโขน รู้วิธีการฝึกหัด เจรจา หลักการและวิธี
ปฏิบัติการ เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบเดิน
ท�ำนอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการ ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบ
๒. เจรจาโขน ออกเสียง การบังคับเสียงเจรจาโขนเบื้องต้น เจรจาโขนแบบเดินท�ำนอง ได้ถูกต้องตามแบบ
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลั ก การและวิ ธี ก ารฝึ ก หั ด เบื้ อ งต้ น เจรจา หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร เจรจาขั้ น พื้ น ฐาน การออกเสี ย ง
การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบเดินท�ำนอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการ
ปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ ของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์
โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย

��������������������������������� 2.indd 160

9/21/21 4:00 PM

161

๒๐๓๐๑-๒๑๐๓
พากย์-เจรจาโขน ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของการพากย์-เจรจา หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์โขนเบื้องต้น
วิธปี ฏิบตั กิ ารพากย์ขนั้ พืน้ ฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจในวิธีการการพากย์โขนได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. มีทักษะการพากย์โขนเบื้องต้น ปฏิบัติการพากย์-เจรจาขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ
พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรกั ษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรูท้ กั ษะการพากย์โขน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรูข้ องการพากย์
พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ดมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายความหมาย ประเภทของการพากย์ หลักการและวิธกี ารฝึกหัดพากย์โขนเบือ้ งต้น วิธปี ฏิบตั กิ ารพากย์
ขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
การพากย์โขนได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. พากย์โขนขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการฝึกหัด การพากย์โขน ขั้นพื้นฐาน การออกเสียง การบังคับเสียง ฝึกปฏิบัติการพากย์รถ
พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการพากย์โขนได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความ
ตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ ของการพากย์ที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
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๒๐๓๐๑-๒๑๐๔
พากย์-เจรจาโขน ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของการเจรจา โขนแบบท�ำนองพูด เจรจาติดตลก (กวนมุข) เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. มีทกั ษะการเจรจา โขนแบบท�ำนองพูด เจรจาติดตลก(กวนมุข) เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ ในวิธกี ารปฏิบตั ิ
การเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรกั ษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรูท้ กั ษะการเจรจาโขน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรูข้ องการเจรจา
ท�ำนองพูด เจรจาติดตลก (กวนมุข) มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายประเภทของการเจรจา โขนแบบท�ำนองพูด เจรจาติดตลก (กวนมุข) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. เจรจา โขนแบบท�ำนองพูด เจรจาติดตลก(กวนมุข) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการเจรจา
ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการ ฝึกปฏิบัติการ การเจรจาโขนเบื้องต้น การเจรจาโขนแบบท�ำนองพูด เจรจาติดตลก (กวนมุข)
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการเจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ
ของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
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๒๐๓๐๑-๒๑๐๕
พากย์-เจรจาโขน ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย พากย์โขน ฝึกปฏิบัติการพากย์โอ้ พากย์ชมดง และพากย์สามตระในการเล่น
หนังใหญ่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. มีทกั ษะพากย์โขน ปฏิบตั กิ ารพากย์โอ้ พากย์ชมดงพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถกู ต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์โขน และหนังใหญ่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำ
องค์ความรู้ของการพากย์โอ้ พากย์ชมดง พากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายความหมาย ประเภทของการพากย์ หลักการและวิธีการฝึกหัดพากย์โอ้ พากย์ชมดง พากย์สามตระ
ในการเล่นหนังใหญ่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการพากย์ถูกต้องตามแบบแผน
๒. ปฏิบัติการพากย์โอ้ พากย์ชมดง ในการแสดงโขน และพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการฝึกหัด การพากย์โขน ฝึกปฏิบัติการพากย์โอ้ พากย์ชมดง พากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติการพากย์-เจรจาได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักในคุณค่าและ
ความส�ำคัญ ของการพากย์-เจรจาที่ใช้ในนาฏศิลป์โขนและหนังใหญ่ อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
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๒๐๓๐๑-๒๑๐๖
พากย์-เจรจาโขน ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและกลวิธกี ารพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบตั กิ ารพากย์-เจรจาการ
แสดงโขนตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่
ชุด จับลิงหัวค�่ำ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกลวิธีการพากย์-เจรจา ในการแสดงโขน ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. มีทักษะและกลวิธีการพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย
จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค�่ำ ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่ความรู้ทักษะการพากย์โขน และหนังใหญ่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้
ของการพากย์-เจรจาโขนและหนังใหญ่มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. อธิบายหลักการและกลวิธกี ารพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบตั กิ ารพากย์-เจรจาการแสดงโขน
ตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่
ชุด จับลิงหัวคำ 
�่ เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจกลวิธกี ารพากย์-เจรจา ในการแสดงโขน ได้ถกู ต้องตามแบบแผน ปฏิบตั ิ
การพากย์โอ้ พากย์ชมดง ในการแสดงโขน และพากย์สามตระในการเล่นหนังใหญ่ ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๒. พากย์-เจรจา ประกอบการแสดงตอนต่าง ๆ เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ
การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค�่ำ ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการและกลวิธีการพากย์-เจรจา ประกอบการแสดงโขน ฝึกปฏิบัติการพากย์-เจรจาการแสดงโขนตอนต่าง ๆ
เช่น ยกรบ ลักสีดา ขับพิเภก นางลอย จองถนน ถวายลิง และ การพากย์-เจรจาประกอบการแสดงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค�่ำ 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกลวิธีการพากย์-เจรจา ในการแสดงโขนและหนังใหญ่ได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความ
ตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ ของการพากย์-เจรจาทีใ่ ช้ในนาฏศิลป์โขน – หนังใหญ่อนั เป็นเอกลักษณ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ของไทย

��������������������������������� 2.indd 164

9/21/21 4:00 PM

165

๒๐๓๐๑-๒๑๐๗
ฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์และท่ารำ�พื้นฐานการแสดงโขน
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติ การฝึกหัดโขนเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น
๒. ปฏิบัติการฝึกหัดโขนเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติการฝึกหัดโขนเบื้องต้น ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลี่ยมและฉีกขา
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นของโขน (พระ ยักษ์ ลิง)
๓. ปฏิบัติท่าร�ำ ท่าเต้นพื้นฐานของโขนได้ (ร�ำเพลงช้า-เร็วแบบตัด แม่ท่ายักษ์ แม่ท่าลิง)
๔. ปฏิบัติอากัปกิริยาและท่าเบ็ดเตล็ดของโขน (พระ ยักษ์ ลิง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธกี ารฝึกหัดโขนเบือ้ งต้น ได้แก่ ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลีย่ มและฉีกขา นาฏยศัพท์เบือ้ งต้นของ
โขน (พระ ยักษ์ ลิง) เหลี่ยม เลาะเลาะ ตะลึกตึก ฯลฯ และท่าเต้นพื้นฐานของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ร�ำเพลงช้า-เร็วแบบตัด
ร�ำแม่บท (พระ) แม่ท่ายักษ์ แม่ท่าลิง อากัปกิริยาและท่าเบ็ดเตล็ดของโขน (พระ ยักษ์ ลิง) นั่ง ยืน เดิน คลาน หกคะเมน
ตีลังกา ฯลฯ
๒๐๓๐๑-๒๑๐๘
รำ�ตรวจพลในการแสดงโขน
๑–๔–๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติการร�ำตรวจพล นาฏยศัพท์และการใช้อาวุธ ในการแสดงโขน
๒. ปฏิบัติการร�ำตรวจพล นาฏยศัพท์และการใช้อาวุธ ในการแสดงโขน
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติท่าร�ำตรวจพลในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์การร�ำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้
๓. ปฏิบัติการใช้อาวุธร�ำตรวจพลในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีปฏิบัติการร�ำตรวจพลและการใช้นาฏศัพท์ในการแสดงโขนตัวพระ คนธงยักษ์ เขนยักษ์ เสนายักษ์
พญายักษ์ คนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎและพญาวานร และบทบาทตัวเบ็ดเตล็ด อาทิ คนกางกลด ราชสีห์-ม้าลากรถ
ตลกยกเตียง ตลกถือศร เป็นต้น
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๒๐๓๐๑-๒๑๐๙
รำ�เพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
๑–๔–๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติการร�ำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ร�ำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติการร�ำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ได้
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ร�ำหน้าพาทย์ในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีปฏิบัติการร�ำหน้าพาทย์และการใช้นาฏศัพท์ในการหน้าพาทย์ส�ำหรับการแสดงโขนตัวพระ ยักษ์และลิง
ได้แก่ เพลงรัว เสมอ โอด เพลงเร็ว ลา กราวนอก กราวใน เชิด และกราวร�ำ ตามล�ำดับชั้นของตัวละครได้
๒๐๓๐๑-๒๑๑๐
รำ�ตีบทและรำ�ใช้บทในการแสดงโขน
๑–๔–๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติการร�ำตีบทและร�ำใช้บทในการแสดงโขน
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์การร�ำตีบทและร�ำใช้บทในการแสดงโขน
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติการร�ำตีบทและร�ำใช้บทในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได้
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ร�ำตีบทและร�ำใช้บทในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอนยกรบ ได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการร�ำตีบทและร�ำใช้บท และการใช้นาฏศัพท์ร�ำตีบทและร�ำใช้บท ส�ำหรับการแสดงโขนตัวพระ ยักษ์และ
ลิง ได้แก่ การตีบทพากย์เมือง พากย์พลับพลา พากย์รถ การเจรจาจัดทัพ เจรจาพักทัพ หย่าทัพ การตีบทท้ารบ และการร�ำ
ใช้บทเพลง ร�ำดาบ สิงโต นกจากและร้องรื้อร่าย ของตัวละครในการแสดงโขน ตอนยกรบ ได้
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๒๐๓๐๑-๒๑๑๑
กระบวนรบในการแสดงโขน
๑–๔–๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติท่ารบและท่าขึ้นลอยในการแสดงโขน
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ท่ารบและท่าขึ้นลอยในการแสดงโขน
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติการรบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (ตัวพระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ท่ารบและรบขึ้นลอยในการแสดงโขน (พระ ยักษ์ ลิง) ตอน ยกรบได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีปฏิบัติกระบวนการรบและรบขึ้นลอย การใช้นาฏศัพท์ในการรบและรบขึ้นลอยส�ำหรับการแสดงโขน
ตัวพระราม พระลักษณ์ พญาวานร เสนาลิง พญายักษ์ ยักษ์เสนา และเสนายักษ์ ในการแสดงโขน ตอน ยกรบ ด้วยอาวุธศร
กระบองและพระขรรค์ได้
๒๐๓๐๑-๒๑๑๒
การแสดงโขน
๑–๔–๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์
๒. ปฏิบัติการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์
๓. รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ อดทนและขยันหมัน่ เพียรในการเรียน มีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ ตระหนัก
และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติกระบวนการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ อุปกรณ์การแสดง วิธีปฏิบัติและกระบวนการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ)
ในบทบาทตัวพระ ยักษ์ ลิง ตามจารีตการแสดง การใช้นาฏศัพท์ส�ำหรับการแสดงโขน ตอน ศึกทศกัณฐ์ (ยกรบ) ในบทบาท
ตัวพระ ยักษ์ ลิง และจัดเตรียมองค์ประกอบ อุปกรณ์การแสดง ให้ถูกแบบแผนตามจารีตการแสดงโขน
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๒. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( ๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑
นาฏศิลป์ละคร ๑
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒
นาฏศิลป์ละคร ๒
๒๐๓๐๒-๒๐๐๓
นาฏศิลป์ละคร ๓
๒๐๓๐๒-๒๐๐๔
นาฏศิลป์ละคร ๔
๒๐๓๐๒-๒๐๐๕
นาฏศิลป์ละคร ๕
๒๐๓๐๒-๒๐๐๖
นาฏศิลป์ละคร ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานนาฏศิลป์ไทย ละคร
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑
ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์
๒๐๓๐๒-๒๑๐๒
ทักษะการแสดงละครพูด
๒๐๓๐๒-๒๑๐๓
ทักษะการแสดงละครพันทาง
๒๐๓๐๒-๒๑๐๔
ทักษะการแสดงละครร้อง
๒๐๓๐๒-๒๑๐๕
ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน
๒๐๓๐๒-๒๑๐๖
ทักษะการแสดงละครเวที

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๒๑๐๗
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๒-๒๑๐๘
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๑
๒๐๓๐๒-๒๑๐๙
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๒
๒๐๓๐๒-๒๑๑๐
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๓
๒๐๓๐๒-๒๑๑๑
การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๑
๒๐๓๐๒-๒๑๑๒
การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๒

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑
นาฏศิลป์ละคร ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ระบ�ำมาตรฐาน
ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้อง ของระบ�ำมาตรฐานกฤดาภินิหาร ระบ�ำสี่บท
บทที่ ๑ (เพลงพระทอง) ร�ำหน้าพาทย์ ตระนิมิต เสมอควง ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนภูไท ฟ้อนลาวค�ำหอม รองเง็ง ชุมนุมเผ่าไทย
ระบ�ำโบราณคดี ชุดทวารวดี
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒
นาฏศิลป์ละคร ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ระบ�ำมาตรฐาน
ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำ ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ใฝ่หาความรูค้ วามช�ำนาญทางด้าน
ศิลปะ เสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย องค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์
ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้อง ระบ�ำมาตรฐาน ระบ�ำสี่บท บทที่ ๒ (เพลงเบ้า
หลุด) ระบ�ำเทพบันเทิง เพลงเชิดฉิ่งออกเชิดจีน ร�ำหน้าพาทย์สาธุการ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนม่านมงคล ฟ้อนแคน เต้นก�ำ
ร�ำเคียว ระบ�ำโบราณคดี ชุดศรีวิชัย
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(ส�ำหรับนักเรียน ปวช.๑ ที่ไม่ได้จบ ม.๓ จากวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๒๐๓๐๒-๒๐๐๑
นาฏศิลป์ละคร ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักการปฏิบัติของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น องค์ประกอบ
ของร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักการปฏิบัติของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น
องค์ประกอบของร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบ หลักการปฏิบตั ขิ องการฝึกหัดเบือ้ งต้น นาฏยศัพท์เบือ้ งต้น ฝึกปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและ
เพลงขับร้อง ของร�ำมาตรฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว ร�ำหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต
๒๐๓๐๒-๒๐๐๒
นาฏศิลป์ละคร ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำ ร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ใฝ่หาความรูค้ วามช�ำนาญทางด้าน
ศิลปะ เสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย องค์ประกอบของร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ฝึกปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและเพลงขับร้อง ของร�ำมาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่
เพลงแม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์ ร�ำหน้าพาทย์ เพลงสาธุการ
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๒๐๓๐๒-๒๐๐๓
นาฏศิลป์ละคร ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบร�ำมาตรฐาน ระบ�ำ
มาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำมาตรฐาน ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด และการแสดงเป็นชุด
เป็นตอน ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชานาฏศิลป์ไทย เรียนรูห้ ลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ไทยประเภทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติให้เกิดทักษะทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของร�ำมาตรฐาน ระบ�ำมาตรฐาน
ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ร�ำมาตรฐาน ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้อง ร�ำมาตรฐาน ฉุยฉายเบญกาย ระบ�ำ
มาตรฐาน ดาวดึงส์ ร�ำหน้าพาทย์ โอดชั้นเดียว โอด ๒ ชั้น ระบ�ำเบ็ดเตล็ด พม่าเปิงมาง ระบ�ำโบราณคดี ชุดลพบุรี การแสดง
เป็นชุดเป็นตอน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร์ (ตับพรหมมาสตร์) และผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของวิทยาลัย
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๒๐๓๐๒-๒๐๐๔
นาฏศิลป์ละคร ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ระบ�ำมาตรฐาน
ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำ ระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. จัดแสดงละครร�ำเชิงบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาในลักษณะโครงงาน
๔. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิสภาวะ
ผู้เรียน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำ
เบ็ดเตล็ด  
๒. ปฏิบัติท่าร�ำระบ�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จัดการแสดงละครร�ำเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้อง ระบ�ำมาตรฐาน ย่องหงิด ระบ�ำสี่บท
บทที่ ๓ (เพลงสระบุหล่ง) บทที่ ๔ (เพลงบลิ่ม) ร�ำหน้าพาทย์ตระบองกัน ช�ำนาญ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ระบ�ำนพรัตน์ เซิ้งสัมพันธ์
ฟ้อนม่าน-มอญสัมพันธ์ ร�ำเหย่ย ระบ�ำโบราณคดี ชุดเชียงแสนและผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของวิทยาลัย
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๒๐๓๐๒-๒๐๐๕
นาฏศิลป์ละคร ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ร�ำมาตรฐาน
ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลงร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุด
เป็นตอน ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานรูจ้ กั วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ เปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี
ในการท�ำงานร่วมกัน ภาคภูมใิ จศรัทธาในวิชาชีพ น�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ รวมทัง้ อนุรกั ษ์ สืบทอด และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ระบ�ำ
เบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลงร�ำมาตรฐาน ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้องของร�ำมาตรฐาน ฉุยฉายพราหมณ์
ร�ำหน้าพาทย์ตน้ เข้าม่าน - ปลายเข้าม่าน บาทสกุณี ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนแพน ฟ้อนม่านมุย้ เชียงตา ระบ�ำโบราณคดีชดุ สุโขทัย
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาร�ำพึงถึงสามนาง (เพลงช้าปี่) และตอน ย่าหรันตามนกยูง และ
ผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของวิทยาลัย
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๒๐๓๐๒-๒๐๐๖
นาฏศิลป์ละคร ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ ความแตกต่างของรูปแบบ ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำ
เบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. มีทกั ษะในการปฏิบตั ทิ า่ ร�ำ ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. จัดแสดงละครร�ำเชิงบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาในลักษณะโครงงาน
๔. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความตระหนัก ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ น�ำความรู้มาสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้โดยการบูรณาการจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ร�ำหน้าพาทย์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด การแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้ถูกต้องตามแบบแผน
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จัดการแสดงละครร�ำเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบฝึกปฏิบัติท่าร�ำและเพลงขับร้อง ร�ำหน้าพาทย์โลม – ตระนอน
เสมอลาว ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ร�ำซัดชาตรี เซิ้งกระหยัง การแสดงเป็นชุดเป็นตอน เรื่อง พระลอ ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ การแสดงเป็น
ชุดเป็นตอน ละครนอกเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอนพลายบัวเกี้ยวนางตานี การแสดงเป็นชุดเป็นตอน เรื่อง รามเกียรติ์
ตอน นารายณ์ปราบนนทก และผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของวิทยาลัย
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๒-๒๑๐๑
ทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธกี ารแสดงของละครอิงประวัตศิ าสตร์
๒. สามารถแสดงละครอิงประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่อง เช่น เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามค�ำแหงหรือเจ้าหญิง
แสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสยั มีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร
ในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธกี ารแสดงของละครอิงประวัตศิ าสตร์
๒. ปฏิบตั กิ ารแสดงละครอิงประวัตศิ าสตร์หนึง่ เรือ่ ง เช่น เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามค�ำแหงหรือเจ้าหญิง
แสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธีการแสดง และฝึกทักษะการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่อง
เช่น เรื่อง เลือดสุพรรณหรืออานุภาพพ่อขุนรามค�ำแหงหรือ เจ้าหญิงแสนหวี ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
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๒๐๓๐๒-๒๑๐๒
ทักษะการแสดงละครพูด
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงละครพูดแบบร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ละครพูดสลับล�ำ การอ่านและตีความหมายบทละครทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง
๒. ปฏิบัติการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบหนึ่งเรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดค�ำกลอนเรื่องเวนิส
วานิช หรือ ละครพูดค�ำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท หรือ ละครพูดสลับล�ำเรื่องปล่อยแก่ (เลือกปฏิบัติตอน
ใดตอนหนึ่ง)
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครพูด ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบ
เช่นเห็นแก่ลูก ละครพูดค�ำกลอน เรื่องเวนิสวานิช (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๒. ปฏิบัติการแสดงละครพูดแบบองก์เดียวจบหนึ่งเรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดค�ำกลอนเรื่องเวนิส
วานิช หรือ ละครพูดค�ำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท หรือ ละครพูดสลับล�ำเรื่องปล่อยแก่ (เลือกปฏิบัติตอน
ใดตอนหนึ่ง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธกี ารแสดงและฝึกการแสดง ละครพูดแบบองก์เดียวจบหนึง่
เรื่อง เช่น เรื่องเห็นแก่ลูก หรือ ละครพูดค�ำกลอนเรื่องเวนิสวานิช หรือ ละครพูดค�ำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา หรือ เรื่องสามัคคีเภท
หรือ ละครพูดสลับล�ำเรื่องปล่อยแก่ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๒๐๓๐๒-๒๑๐๓
ทักษะการแสดงละครพันทาง
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครพันทาง
๒. ปฏิบัติการแสดงละครพันทาง เช่น เรื่อง ราชาธิราช หรือ พญาผานอง หรือ พระลอ ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใด
ตอนหนึ่ง)
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครพันทาง ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครพันทาง
๒. ปฏิบัติการแสดงละครพันทางเช่น เรื่อง ราชาธิราช หรือ พญาผานอง หรือ พระลอ ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใด
ตอนหนึ่ง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงและฝึกการแสดงละครพันทาง เช่น เรื่อง
ราชาธิราช หรือ พญาผานอง หรือ พระลอ ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)

��������������������������������� 2.indd 176

9/21/21 4:00 PM

177

๒๐๓๐๒-๒๑๐๔
ทักษะการแสดงละครร้อง
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงของละครร้อง
๒. ปฏิบัติการแสดงละครร้อง เรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครร้อง ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละครลักษณะวิธีการแสดงของละครร้อง
๒. ปฏิบัติการแสดงละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร ลักษณะวิธีการแสดงและฝึกการแสดงละครเรื่อง สาวเครือฟ้า (เลือก
ปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๒๐๓๐๒-๒๑๐๕
ทักษะการแสดงละครพื้นบ้าน
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครพื้นบ้าน
๒. ปฏิบัติการแสดงละครพื้นบ้านหนึ่งเรื่อง (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าของการแสดงละครพื้นบ้าน ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครพื้นบ้าน
๒. แสดงละครพื้นบ้านหนึ่งเรื่อง (เลือกปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่ง)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธกี ารแสดง และปฏิบตั กิ ารแสดงละครพืน้ บ้านหนึง่ เรือ่ ง (เลือกปฏิบตั ิ
ตอนใดตอนหนึ่ง)
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๒๐๓๐๒-๒๑๐๖
ทักษะการแสดงละครเวที
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครเวที
๒. ปฏิบัติการแสดงละครเวที
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงละครเวที ส่งเสริมศิลปะนิสัย มีความอดทน ขยัน
หมั่นเพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะและวิธีการแสดงละครเวที
๒. ปฏิบัติการแสดงละครเวที
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะวิธีการแสดง และฝึกปฏิบัติการแสดงละครเวที
๒๐๓๐๒-๒๑๐๗
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น
ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์เบื้องต้น ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ละครเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการศึกษานาฏศิลป์ไทยในระดับสูงขึน้ และเห็นคุณค่าเพือ่ อนุรกั ษ์สบื ทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์
เบื้องต้น ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์เบื้องต้น ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย หลักการปฏิบัติของการฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การนั่ง การทรงตัว การดัดมือ ดัดแขน ถองสะเอว
คลาน เดิน นาฏยศัพท์เบื้องต้นได้แก่ กระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบและประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติร�ำมาตรฐานเพลงช้า – เพลงเร็ว (แบบตัด) ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนเงี้ยว ฝึกออกเสียงตามจังหวะหน้าทับปรบไก่
ร้องท�ำนองเพลงสร้อยสนตัด หน้าทับสองไม้ ร้องท�ำนองเพลงเร็ว
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๒๐๓๐๒-๒๑๐๘
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง
๒. มีทกั ษะในการปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและขับร้องเพลง ระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้ เมืองได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่า เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลง ระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมืองได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทีม่ า ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของการฝึกปฏิบตั ิ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ระบ�ำไก่ ร�ำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
และการแสดงพื้นเมืองเซิ้งสวิง
๒๐๓๐๒-๒๑๐๙
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มาความหมาย นาฏยศัพท์ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการแสดงพื้นเมือง
๒. มีทกั ษะในการปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและขับร้อง ระบ�ำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการแสดงพืน้ เมือง ได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจและการ
แสดงพื้นเมือง
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลง ระบ�ำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจ และการแสดงพื้นเมืองได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจศรีอยุธยา กราววีรสตรี และการ
แสดงพื้นเมืองฟ้อนเทียน
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๒๐๓๐๒-๒๑๑๐
ระบำ�เบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง
๒. มีทกั ษะในการปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและขับร้องเพลง ระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้ เมือง ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ต่อไปได้ ด้วยการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่น
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลง ระบ�ำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นเมือง ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำเบ็ดเตล็ดสีนวล ระบ�ำม้า และการแสดงพื้นเมืองฟ้อนขันดอก
๒๐๓๐๒-๒๑๑๑
การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐาน และระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำระบ�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานมีความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน ความเข้าใจตระหนักเห็นคุณค่า อนุรกั ษ์ สืบทอดและเผยแพร่นาฏศิลป์
ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลงระบ�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทีม่ าความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบ�ำมาตรฐาน เทพบันเทิง กฤดาภินหิ าร ระบ�ำเบ็ดเตล็ดชุมนุมเผ่าไทย
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๒๐๓๐๒-๒๑๑๒
การแสดงมาตรฐานและระบำ�เบ็ดเตล็ด ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ องค์ประกอบของร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลง ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ต่อไปได้ ด้วยการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่น
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำและขับร้องเพลง ร�ำมาตรฐานและระบ�ำเบ็ดเตล็ด ได้ถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของร�ำมาตรฐานแม่บทเล็ก ระบ�ำเบ็ดเตล็ด มยุราภิรมย์
และไกรลาศส�ำเริง
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๓. สาขาวิชาปี่พาทย์
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๒๐๐๑
ปี่พาทย์ ๑
๒๐๓๐๓-๒๐๐๒
ปี่พาทย์ ๒
๒๐๓๐๓-๒๐๐๓
ปี่พาทย์ ๓
๒๐๓๐๓-๒๐๐๔
ปี่พาทย์ ๔
๒๐๓๐๓-๒๐๐๕
ปี่พาทย์ ๕
๒๐๓๐๓-๒๐๐๖
ปี่พาทย์ ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
		 สาขางานปี่พาทย์
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๒๑๐๑
ปี่ใน ๑
๒๐๓๐๓-๒๑๐๒
ปี่ใน ๒
๒๐๓๐๓-๒๑๐๓
ปี่ใน ๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๔
ปี่ใน ๔
๒๐๓๐๓-๒๑๐๕
ปี่ใน ๕
๒๐๓๐๓-๒๑๐๖
ปี่ใน ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

		

รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องสายไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยเลือกเรียนเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๓๐๓-๒๑๐๗
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๑
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๘
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๐๙
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๓
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๐
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๔
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๑
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๕
๑-๔-๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๒
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๖
๑-๔-๓
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ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๓-๒๑๑๓
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑
๒๐๓๐๓-๒๑๑๔
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒
๒๐๓๐๓-๒๑๑๕
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓
๒๐๓๐๓-๒๑๑๖
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔
๒๐๓๐๓-๒๑๑๗
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕
๒๐๓๐๓-๒๑๑๘
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๓-๒๐๐๑
ปี่พาทย์ ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทย รู้คุณค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเสียงของวงปี่พาทย์เสภา ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงเสภา เพลงฉิ่ง เพลงระบ�ำและเพลงหน้าพาทย์
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับเสียงของวงปีพ่ าทย์เสภา ประวัตทิ มี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สงั คีต กระบวนการทางดนตรีไทย
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงแขกมอญ เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น เพลงจระเข้
หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงระบ�ำฉิ่ง เพลงระบ�ำดาวดึงส์ เพลงระบ�ำทวารวดี เพลงพญาเดิน
เพลงฉิ่งกระบอก
ปี่ใน เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงระบ�ำสุโขทัย และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด พากย์โอ้ พากย์ชมดง เพลงพญาเดิน เพลงตระนิมิต เพลงตระบอง
กัน เพลงคุกพาทย์ เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงแผละ เพลงเชิดฉาน เพลงศรทนง เพลงโคมเวียน กลองยาว เบื้องต้น และ
ปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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๒๐๓๐๓-๒๐๐๒
ปี่พาทย์ ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรูค้ ณ
ุ ค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักวิธีและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงระบ�ำและเพลงหน้าพาทย์
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติทมี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงราตรีประดับดาว เถา
เพลงขอมทรงเครื่อง เถา เพลงตับพรหมาสตร์ เพลงระบ�ำกรับ เพลงระบ�ำกฤดาภินิหาร เพลงระบ�ำศรีวิชัย เพลงกราวนอก
ปี่ใน เพลงเข้าม่าน เพลงระบ�ำลพบุรี และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด-กลองแขก เพลงตับพรหมาสตร์ การแสดงโขน (ตรวจพล) ระบ�ำ
สี่บท สดายง เขมร ฝรั่ง กลองสองหน้า รัวประลองเสภา ปรบไก่ สองไม้ เพลงพม่าห้าท่อน ร�ำมะนา เบื้องต้น และปฏิบัติ
ท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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๒๐๓๐๓-๒๐๐๓
ปี่พาทย์ ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรูค้ ณ
ุ ค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลงศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงโหมโรงกลางวัน เพลงช้า และเพลงระบ�ำ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติทมี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงกลางวัน เพลงช้าเรื่องจีนแส เพลงระบ�ำไกรลาศ
ส�ำเริง เพลงระบ�ำลพบุรี เพลงมยุราภิรมย์
ปี่ใน เพลงกราวใน เพลงนารายณ์แปลงรูป สามชั้น และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน-กลองทัด เพลงโหมโรงกลางวัน กลองเส็ง เบื้องต้น ปฏิบัติเครื่องประกอบ
จังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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๒๐๓๐๓-๒๐๐๔
ปี่พาทย์ ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรูค้ ณ
ุ ค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงมอญ และเพลงระบ�ำ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติทมี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงสารถี เถา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงพม่าเห่
เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม สามชั้น เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงตับนิทราชาคริต เพลงเรื่องนางหงส์
สองชั้น เพลงประจ�ำวัด เพลงประจ�ำบ้าน เพลงระบ�ำเชียงแสน เพลงระบ�ำนพรัตน์ เพลงระบ�ำเทพบันเทิง
ปี่ใน เพลงฉิ่งพระฉัน เพลงพัดชา และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ กลองแขก โยน - แปลง นางหงส์ สองชั้น นางหน่าย ตะโพนมอญ -เปิงมางคอก
เพลงประจ�ำวัด เพลงประจ�ำบ้าน เพลงเชิญ เพลงยกศพ กลองหาง เบื้องต้น ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง
และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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๒๐๓๐๓-๒๐๐๕
ปี่พาทย์ ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรูค้ ณ
ุ ค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบตั ิเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงช้า เพลงหน้าพาทย์ เพลงระบ�ำ และเพลงเดี่ยว
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติทมี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงแขกมอญ เถา เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงแขกลพบุรี
สามชั้น เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงช้าเรื่องพระรามเดินดง เพลงโลม-ตระนอน เพลงคุกพาทย์ เพลงโหมโรงกราวนอก
เพลงระบ�ำชุมนุมเผ่าไทย เพลงระบ�ำมฤคระเริง เพลงระบ�ำสุโขทัย เพลงเดี่ยว (เพลงนกขมิ้น สามชั้น หรือ เพลงพญาโศก
สามชั้น หรือ เพลงสารถี สามชั้น หรือ เพลงแขกมอญ สามชั้น หรือ เพลงเชิดนอก)
ปีใ่ น เพลงช้าเรือ่ งสร้อยสน เพลงตระนิมติ เพลงตระบองกัน และปฏิบตั ทิ �ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน - กลองทัด เพลงเสมอภาษาต่างๆ เพลงเสมอมาร เพลงเสมอเถร เพลงช้า
เรื่องพระรามเดินดง กลองแขก เพลงสมิงทอง เพลงจ�ำปาทองเทศ เพลงนางหงส์ สามชั้น โทนชาตรี และกลองชาตรี
เบื้องต้น กลองสองหน้า ประกอบเพลงเดี่ยว เพลงนกขมิ้น เพลงพญาโศก ทับโนราห์ และกลองชาตรี เบื้องต้น ปฏิบัติเครื่อง
ประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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๒๐๓๐๓-๒๐๐๖
ปี่พาทย์ ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรูค้ ณ
ุ ค่าดนตรีไทย
และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง จังหวะหน้าทับ ประเภท เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงหน้าพาทย์ เพลงตับและ เพลงระบ�ำ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติทมี่ า ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต กระบวนการทางดนตรีไทย ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทย์ การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม-ฆ้องวงใหญ่-ฆ้องวงเล็ก เพลงแสนค�ำนึง เถา เพลงสุรินทราหู เถา เพลงแขกโอด สามชั้น
เพลงทยอยเขมร เถา เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงเทพนิมิต สามชั้น เพลงเสมอมาร เพลงเสมอเถร เพลงตับนาคบาศ
ปี่ใน เพลงเดี่ยวเชิดนอก เพลงฉุยฉาย และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ ตะโพน - กลองทัด เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก เพลงบาทสกุณี
กลองแขก เพลงสระหม่าแขก กลองสองหน้า ประกอบเพลงเดี่ยว เพลงสารถี เพลงแขกมอญ โทนชาตรี และกลองชาตรี
มโนราห์บูชายัญ ร่ายชาตรี และปฏิบัติท�ำนองหลักเพลงตามหลักสูตรฆ้องวงใหญ่
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑
ปี่ใน ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ในได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะ ส่วนประกอบ เสียงของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของ
เพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่ใน การบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน แบบฝึกทักษะ (นิ้วลองปี่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒
ปี่ใน ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ใน ได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่
ในการบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน เพลงโล้ เพลงเหาะ
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๒๐๓๐๕-๒๑๐๓
ปี่ใน ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ในได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ เพลงฉิ่ง
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่
ในการบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน เพลงสาธุการ เพลงฉิ่งมุล่ง
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔
ปี่ใน ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ในได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงระบ�ำ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่
ในการบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน เพลงช�ำนาญ เพลงกลม เพลงระบ�ำสุโขทัย
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๒๐๓๐๕-๒๑๐๕
ปี่ใน ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ในได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงระบ�ำ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่
ในการบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน เพลงกราวใน เพลงระบ�ำศรีชยสิงห์ เพลงระบ�ำลพบุรี
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖
ปี่ใน ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติปี่ใน ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มาของปี่ใน ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการเป่าปี่ในได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติปี่ใน หลักและวิธีการบรรเลง
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น และเพลงฉิ่ง
๕. ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
๖. บ�ำรุงรักษาปี่ใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะของเพลงในบทเรียน ปฏิบัติเครื่องดนตรีปี่
ในการบรรเลงรวมวง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีปี่ใน
ปี่ใน เพลงพัดชา เพลงฉิ่งตรัง
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๒๐๓๐๓-๒๑๐๗
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงเถา และเพลงสามชั้น
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตทิ มี่ า ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง ความหมายของเพลง ศัพท์สงั คีต การปฏิบตั แิ ละ
บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ แบบฝึกหัดทักษะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงแป๊ะ สามชั้น
๒๐๓๐๓-๒๑๐๘
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงตับ
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง เพลงจระเข้หางยาว เพลงตวงพระธาตุ เพลงนกขมิ้น)
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๒๐๓๐๓-๒๑๐๙
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุการ
๒๐๓๐๓-๒๑๑๐
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ เพลงเหาะ เพลงรัว เพลงกลม เพลงช�ำนาญ
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๒๐๓๐๓-๒๑๑๑
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงช้าเพลงเร็ว
๒๐๓๐๓-๒๑๑๒
ทักษะฆ้องวงใหญ่ ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการแสดง
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่ เพลงตระนิมิต เพลงกระบองกัน เพลงคุกพาทย์ เพลงเชิด
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๒๐๓๐๕-๒๑๑๓
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น เพลงชั้นเดียว และเพลงตับ
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตทิ มี่ า ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง ความหมายของเพลง ศัพท์สงั คีต การปฏิบตั แิ ละ
บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม แบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ สองชั้นและชั้นเดียว
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สองชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง, เพลงจระเข้หางยาว, เพลงตวงพระธาตุ, เพลงนกขมิ้น)
๒๐๓๐๕-๒๑๑๔
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบ�ำ เพลงสองชั้น
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงระบ�ำไก่ เพลงโยสลัม เพลงลาวสมเด็จ เพลงฟ้อนเงี้ยว

��������������������������������� 2.indd 196

9/21/21 4:00 PM

197

๒๐๓๐๕-๒๑๑๕
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภทเพลงที่ใช้ในการแสดง และเพลงหน้าพาทย์
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงร�ำสีนวล เพลงรัว เพลงชมตลาด เพลงเร็ว เพลงลา
๒๐๓๐๕-๒๑๑๖
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบ�ำ และเพลงหน้าพาทย์
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงระบ�ำลพบุรี ระบ�ำม้า เพลงปฐม เพลงเสมอ
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๒๐๓๐๕-๒๑๑๗
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงสองชั้น เพลงระบ�ำ และเพลงหน้าพาทย์
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงสะสม เพลงระบ�ำศรีวิชัย เพลงต้นวรเชษฐ์ เพลงเหาะ
๒๐๓๐๕-๒๑๑๘
ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์อย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ตามหลักและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๔. ปฏิบัติเพลง ประเภท เพลงระบ�ำ เพลงหน้าพาทย์ และเพลงสองชั้น
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต การปฏิบัติและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
หรือระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่หรือระนาดทุ้ม เพลงระบ�ำทวารวดี เพลงระบ�ำดอกบัว เพลงโอด เพลงเวสสุกรรม
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๔. สาขาวิชาเครื่องสายไทย
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๔-๒๐๐๑
เครื่องสายไทย ๑
๒๐๓๐๔-๒๐๐๒
เครื่องสายไทย ๒
๒๐๓๐๔-๒๐๐๓
เครื่องสายไทย ๓
๒๐๓๐๔-๒๐๐๔
เครื่องสายไทย ๔
๒๐๓๐๔-๒๐๐๕
เครื่องสายไทย ๕
๒๐๓๐๔-๒๐๐๖
เครื่องสายไทย ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
		 สาขางานเครื่องสายไทย
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		 รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑
๒๐๓๐๔-๒๑๐๒
๒๐๓๐๔-๒๑๐๓
๒๐๓๐๔-๒๑๐๔
๒๐๓๐๔-๒๑๐๕
๒๐๓๐๔-๒๑๐๖
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ชื่อวิชา
ทักษะเครื่องสายไทย ๑
ทักษะเครื่องสายไทย ๒
ทักษะเครื่องสายไทย ๓
ทักษะเครื่องสายไทย ๔
ทักษะเครื่องสายไทย ๕
ทักษะเครื่องสายไทย ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๔-๒๐๐๑
เครื่องสายไทย ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ ง
ดนตรีไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย ประเภทเพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา และ
เพลงระบ�ำ
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย รูปแบบของวงดนตรีไทยในสมัยต่าง ๆ ลักษณะส่วนประกอบและหน้าที่ของ
เครื่องดนตรีไทย การดูแลและบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง
ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการรับส่งการขับร้อง
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงมหาชัย (ทางไทย) เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น
ทางพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงตับมโหรี เพลงราตรีประดับดาว เถา
เพลงเขมรลออองค์ เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงการเวกเล็ก เถา เพลงระบ�ำกฤดาภินิหาร เพลงระบ�ำทวารวดี เพลงระบ�ำ
ดาวดึงส์
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๒๐๓๐๔-๒๐๐๒
เครื่องสายไทย ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรี
ไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าเครื่องสายไทย ๑
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย ประเภทเพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา และ
เพลงระบ�ำ
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรี
ไทย หลักวิธีการปฏิบัติจังหวะฉิ่งอัตราสามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต บันทึกโน้ตเพลง
ไทยตามหลักและวิธีการ
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงมหาฤกษ์ (ทางไทย) เพลงมหากาล เพลงสาลิกาชมเดือนสามชั้น เพลง
โหมโรงมหาราช เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง เพลงจีนขิมเล็ก เถา เพลงขอมทรงเครื่อง เถา เพลงอาหนู เถา เพลงสร้อยล�ำปาง
เถา เพลงระบ�ำศรีวิชัย เพลงระบ�ำฉิ่ง เพลงระบ�ำกรับ
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๒๐๓๐๔-๒๐๐๓
เครื่องสายไทย ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรี
ไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าเครื่องสายไทย ๒
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย ประเภทเพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา และ
เพลงระบ�ำ
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มาเพลงไทย ประวัติเพลงไทย
ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การปฏิบัติจังหวะหน้าทับปรบไก่ อัตราจังหวะ สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงแมลงภู่ทอง เพลงสะสม เพลงแสนสุดสวาทสามชั้น เพลงแขกลพบุรี
สามชั้น เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง เพลงตับนางซินเดอเรลลา เพลงเขมรเลียบพระนคร เถา เพลงสารถี เถา
เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงแสนค�ำนึง เถา เพลงระบ�ำลพบุรี และเพลงระบ�ำไกรลาศ เพลงระบ�ำนพรัตน์
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๒๐๓๐๔-๒๐๐๔
เครื่องสายไทย ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรี
ไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าเครื่องสายไทย ๓
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภท
ของเครื่องดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย ประเภทเพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา และ
เพลงระบ�ำ
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย คุณค่าของดนตรี ประวัติที่มาเพลงไทย ประวัติเพลงไทย
ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การปฏิบัติจังหวะหน้าทับสองไม้ อัตราจังหวะ สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ซอสามสาย เพลงนาคเกี้ยว เพลงตระนิมิต เพลงแขกโอด สามชั้น เพลงเทพนิมิต
สามชัน้ เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ออกขยะแขยง เพลงตับลมพัดชายเขา เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลง
เขมรพวง เถา เพลงหกบท เถา เพลงระบ�ำเชียงแสน และเพลงระบ�ำเทพบันเทิง
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๒๐๓๐๔-๒๐๐๕
เครื่องสายไทย ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและกลวิธกี ารบรรเลงดนตรีไทย ประวัตเิ พลง ประวัตผิ แู้ ต่ง ศัพท์สงั คีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย และ
หลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าเครื่องสายไทย ๔
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย และหลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง
เพลงตับ เพลงเถา เพลงระบ�ำ เพลงเรื่อง และเพลงเดี่ยว
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
ซอด้วง ซออู้ ขลุย่ ซอสามสาย เพลงพระอาทิตย์ชงิ ดวง เพลงเทวาประสิทธิ์ เพลงสุรนิ ทราหูสาม ชัน้ เพลงโหมโรง
เจริญศรีอยุธยา เพลงตับจูล่ง เพลงแขกมอญ เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงฉิ่งมุล่ง
เพลงระบ�ำสุโขทัย เพลงระบ�ำมยุราภิรมย์ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น
จะเข้ เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เพลงเทวาประสิทธิ์ เพลงสุรินทราหูสาม ชั้น เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา เพลงตับ
จูล่ง เพลงแขกมอญ เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงระบ�ำสุโขทัย
เพลงระบ�ำมฤคระเริง เพลงเดี่ยวลาวแพน
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๒๐๓๐๔-๒๐๐๖
เครื่องสายไทย ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและกลวิธกี ารบรรเลงดนตรีไทย ประวัตเิ พลง ประวัตผิ แู้ ต่ง ศัพท์สงั คีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย และ
หลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ และการน�ำเสนอผลงาน
หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. มีทักษะในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าเครื่องสายไทย ๕
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย หลักวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ และการน�ำ
เสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. บรรเลงดนตรีในวงเครื่องสายไทย เพลงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง เพลง
ตับ เพลงเถา เพลงเรื่อง และเพลงระบ�ำ
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ น�ำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่
เหมาะสม เพลงพญาสี่เสา เพลงกล่อมพญา เพลงตับนเรศวร์ชนช้าง เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์
เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงถอนสมอ เถา เพลงปลาทอง เถา เพลงแขกขาว เถา เพลงฟ้อนม่านมงคล และเพลงฉิ่งตรัง
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
						
๒๐๓๐๔-๒๑๐๑
ทักษะเครื่องสายไทย ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของ
เครื่องดนตรีไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
ชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและการบ�ำรุง
รักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย ทักษะขั้นพื้นฐาน และการเพลงประเภทเพลงสองชั้น
เพลงสามชั้น ดังนี้
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงลาวจ้อย เพลงอื่น ๆ
ขิม เพลงจีนรัว เพลงพม่าเขว เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงลาวจ้อย หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๒๑๐๒
ทักษะเครื่องสายไทย ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. มีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าทักษะเครื่องสายไทย ๑
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทยและการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
ชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและการบ�ำรุง
รักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย และฝึกปฏิบัติ เพลงลาวเล็กตัดสร้อย เพลงลาวเล่นน�้ำ เพลง
ลาวกระตุกกี่ เพลงลาวกระแตเล็ก เพลงลาวสมเด็จ เพลงจีนไจ๋ยอ หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๒๑๐๓
ทักษะเครื่องสายไทย ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และหลักการบรรเลงรวมวง
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าทักษะเครื่องสายไทย ๒
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีทักษะในการบรรเลงรวมวง
๕. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทยและหลักการ
บรรเลงรวมวง
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
ชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. บรรเลงรวมวงตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการ
บรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การบันทึกโน้ตเพลงไทย การฝึกทักษะ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง
เพลงบังใบ เพลงแขกสาหร่าย เพลงโยสลัม เพลงระบ�ำดอกบัว เพลงจีนร�ำพัด หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๒๑๐๔
ทักษะเครื่องสายไทย ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย และหลักการบรรเลงรวมวง
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าทักษะเครื่องสายไทย ๓
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีทักษะในการบรรเลงรวมวง
๕. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทยและหลักการ
บรรเลงรวมวง
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยที่เลือกศึกษา ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมในเพลง
ชั้นเดียว เพลงสองชั้น และเพลงสามชั้น
๓. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
๔. บรรเลงรวมวงตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับประวัติศาสตร์ ประวัติเพลงไทย การบันทึกโน้ตเพลงไทย หลักและการ
บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การฝึก เพลงแขกต่อยหม้อ เถา
เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น เพลงอาหนู สองชั้น หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๒๑๐๕
ทักษะเครื่องสายไทย ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย
การบรรเลงรวมวง และการน�ำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าทักษะเครื่องสายไทย ๔
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงทีห่ ลากหลายรูปแบบ และการน�ำเสนอผล
งานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมใน เพลงสองชั้น
๓. บรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆตามที่ก�ำหนด
๔. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การน�ำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสม การฝึกทักษะ เพลงลาวค�ำหอม เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวด�ำเนินทราย เพลงลาวดวงเดือน หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๒๑๐๖
ทักษะเครื่องสายไทย ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย
การบรรเลงรวมวง และการน�ำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ที่สูงกว่าทักษะเครื่องสายไทย ๕
๓. มีทักษะในการบันทึกโน้ตเพลงไทย
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ตเพลงไทย การบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ และการน�ำเสนอ
ผลงานหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม
๒. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย หรือขิมใน เพลงสองชั้น
เพลงโหมโรง เพลงระบ�ำ และเพลงเถา
๓. บรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนด
๔. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย การบรรเลง
รวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้องด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การน�ำเสนอผลงานหรือจัดการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสม ฝึกเพลงโหมโรงปฐมดุสิต เพลงเขมรไทรโยค เพลงมยุราภิรมย์ เพลงแขกอะหวัง เถา เพลงแสนค�ำนึง สองชั้น
หรือเพลงอื่น ๆ
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๕. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
๒๐๓๐๕-๒๐๐๑
๒๐๓๐๕-๒๐๐๒
๒๐๓๐๕-๒๐๐๓
๒๐๓๐๕-๒๐๐๔
๒๐๓๐๕-๒๐๐๕
๒๐๓๐๕-๒๐๐๖

ชื่อวิชา
คีตศิลป์ไทย ๑
คีตศิลป์ไทย ๒
คีตศิลป์ไทย ๓
คีตศิลป์ไทย ๔
คีตศิลป์ไทย ๕
คีตศิลป์ไทย ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก คีตศิลป์ไทย (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานคีตศิลป์ไทย
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑
ขับร้องเพลงไทย ๑
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒
ขับร้องเพลงไทย ๒
๒๐๓๐๕-๒๑๐๓
ขับร้องเพลงไทย ๓
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔
ขับร้องเพลงไทย ๔
๒๐๓๐๕-๒๑๐๕
ขับร้องเพลงไทย ๕
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖
ขับร้องเพลงไทย ๖
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๕-๒๐๐๑
คีตศิลป์ไทย ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. ขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรี ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น เพลงสี่บท เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงเขมรลออองค์ เถา เพลงราตรีประดับ
ดาว เถา เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงตับนางนาค สองชั้น เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์
ตอนพระรามตามกวาง เพลงร�ำแม่บทเล็ก เพลงระบ�ำชุมนุมเผ่าไทย เพลงระบ�ำพม่า-มอญ (ยาดเล้) พากย์สามตระ
พากย์เมือง พากย์พลับพลา เสภาไทย ตามหลักการและวิธกี ารขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ควบคูก่ ารศึกษาประวัติ
และโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย
การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
๒๐๓๐๕-๒๐๐๒
คีตศิลป์ไทย ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. ขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรี ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงสาลิกาชมเดือน สามชั้น เพลงขอมทรงเครื่อง เถา เพลงอาหนู เถา เพลงจีนขิมเล็ก เถา เพลงจีน
เก็บบุปผา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง (ทางดึกด�ำบรรพ์) เพลงตับนางซินเดอเรลลา เพลงระบ�ำดาวดึงส์ เพลงฟ้อนเล็บ
เพลงฟ้อนเทียน พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เสภาไทย ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา
ขับเสภา ควบคู่การศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต
จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
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๒๐๓๐๕-๒๐๐๓
คีตศิลป์ไทย ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. ขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรีและการแสดง ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงแขกลพบุรี สามชั้น เพลงแสนค�ำนึง เถา เพลงเหราเล่นน�้ำ เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเขมรพวง เถา
เพลงสารถี เถา เพลงตับพรหมาสตร์ เพลงในบทละครเรื่องพระลอ ตอนพระลอลงสวน เพลงฉุยฉายพราหมณ์ เพลงฉุยฉาย
กิง่ ไม้เงินทอง เพลงฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน เพลงระบ�ำนพรัตน์ เพลงระบ�ำเทพบันเทิง เพลงระบ�ำไกรลาสส�ำเริง เพลงฟ้อนลาว
ดวงเดือน เพลงฟ้อนมาลัย พากย์ชมดง พากย์โอ้ เสภาลาว ตามแบบแผน หลักการ และวิธีการขับร้อง พากย์-เจรจา ขับเสภา
ประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่งและหน้าทับ
จัดกิจกรรมบูรณาการร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง ฝึกหัดจังหวะหน้าทับเพลงไทย
๒๐๓๐๕-๒๐๐๔
คีตศิลป์ไทย ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. ขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรีและการแสดง ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงแขกโอด สามชั้น เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม สามชั้น เพลงพม่าเห่ เถา เพลงเขมรพวง เถา
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงหกบท เถา ตับจูลง่ เพลงในบทละครเรือ่ งขุนช้าง-ขุนแผน ตอน พลายบัวเกีย้ วนางตานี
เพลงฉุยฉายวันทองแปลง เพลงฉุยฉายศูรปนขาปลง เพลงฉุยฉายมานพ เพลงระบ�ำอูท่ อง เพลงระบ�ำเงือก เจรจาด้นในอารมณ์
ต่าง ๆ เจรจากระทู้ เสภาลาว ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ควบคู่การศึกษาประวัติและ
โครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย
การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
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๒๐๓๐๕-๒๐๐๕
คีตศิลป์ไทย ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา
๒. ขับร้องเพลงไทย พากย์-เจรจา ขับเสภา ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรี การแสดง และประพันธ์บทร้อง ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงถอนสมอ เถา เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถา เพลงอกทะเล เถา เพลงแขกมอญ
เถา เพลงแขกขาว เถา ตับนาคบาศ (เพลงช้าปี่ – เพลงตวงพระธาตุ) เพลงในบทละครเรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง เพลงฟ้อน
ลาวแพน เพลงระบ�ำครุฑ เจรจาด้นในอารมณ์ต่าง ๆ เจรจากระทู้ เสภามอญ ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย
พากย์-เจรจา ขับเสภา ควบคู่การศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของ
เพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
๒๐๓๐๕-๒๐๐๖
คีตศิลป์ไทย ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน อ่านท�ำนองเสนาะ
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทย ร้องเพลงพื้นบ้าน อ่านท�ำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน อ่านท�ำนองเสนาะ
๒. ขับร้องเพลงไทย ร้องเพลงพื้นบ้าน อ่านท�ำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
๓. ขับร้องร่วมกับวงดนตรี การแสดง ประพันธ์บทร้อง และบรรจุท�ำนองเพลง ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงภิรมสุรางค์ สามชั้น เพลงเทพนิมิต สามชั้น เพลงเทพรัญจวน เถา
เพลงแปดบท เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา ลาวเสี่ยงเทียน เถา เพลงทยอยเขมร เถา ตับนาคบาศ (เพลงหนีเสือ – เพลงสารถี)
เพลงในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่งงาน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เพลงระบ�ำปลา เพลงระบ�ำสวัส
ดิรักษา เพลงพื้นบ้าน ท�ำนองเสนาะ ตามหลักการและวิธีการร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน การอ่านท�ำนองเสนาะ ควบคู่การ
ศึกษาประวัตแิ ละโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ รสวรรณคดี ความหมายและ อารมณ์ของเพลง ศัพท์สงั คีต จังหวะ
ฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๕-๒๑๐๑
ขับร้องเพลงไทย ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกพื้นฐานขับร้องเพลงไทยเกี่ยวกับ ท่านั่ง การหายใจ การเปล่งเสียงและจังหวะ ในการขับร้อง เพลงต้นเพลง
ฉิ่ง สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสามเส้า เพลงสีนวล เพลงระบ�ำไก่ เพลงฟ้อนเทียน เพลงพื้นบ้าน ตามหลักการและ
วิธีการขับร้องเพลงไทย ควบคู่การศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะบท ประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของ
เพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
๒๐๓๐๕-๒๑๐๒

ขับร้องเพลงไทย ๒

๑-๔-๓

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงลาวสมเด็จ เพลงโยสลัม เพลงร�ำแม่บทเล็ก
เพลงฟ้อนเงีย้ ว เพลงปลุกใจเราสู้ เพลงพืน้ บ้าน ตามหลักการและวิธกี ารขับร้องเพลงไทย ควบคูก่ ารศึกษาประวัตแิ ละโครงสร้าง
ของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้อง
กับวงดนตรีไทยและการแสดง
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๒๐๓๐๕-๒๑๐๓
ขับร้องเพลงไทย ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น ตับลาวเจริญศรี (เกริ่น - เพลงกระแตเล็ก) เพลงนกจาก
เพลงระบ�ำดาวดึงส์ เพลงระบ�ำดอกบัว เพลงพื้นบ้าน ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย ควบคู่การศึกษาประวัติและ
โครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย
การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
๒๐๓๐๕-๒๑๐๔
ขับร้องเพลงไทย ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงนกเขาขะแมร์ เถา เพลงตับลาวเจริญศรี (เกริน่ - เพลงลาวกระแซ) เพลงสะสม เพลงระบ�ำนกเขา
มะราปี เพลงพื้นบ้าน ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย ควบคู่การศึกษาประวัติและโครงสร้างของเพลง ลักษณะ
บทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและ
การแสดง
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๒๐๓๐๕-๒๑๐๕
ขับร้องเพลงไทย ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. บูรณาการทางวิชาชีพ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงกล่อมนารี เถา เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวด�ำเนินทราย เพลงระบ�ำ
ชุมนุมเผ่าไทย เพลงพืน้ บ้าน ตามหลักการและวิธกี ารขับร้องเพลงไทย ควบคูก่ ารศึกษาประวัตแิ ละโครงสร้างของเพลง ลักษณะ
บทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับวงดนตรีไทยและ
การแสดง
๒๐๓๐๕-๒๑๐๖
ขับร้องเพลงไทย ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๓. บูรณาการทางวิชาชีพ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การขับร้อง เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น เพลงลาวค�ำหอม เพลงฟ้อนลาวดวงเดือน เพลงระบ�ำไกรลาศส�ำเริง เพลง
ร�ำวงมาตรฐาน ( ๑๐ เพลง) เพลงพื้นบ้าน ตามหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทย ควบคู่การศึกษาประวัติและ โครงสร้าง
ของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย การร้องกับ
วงดนตรีไทยและการแสดง
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๖. สาขาวิชาดุริยางค์สากล
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑
ดุริยางค์สากล ๑
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒
ดุริยางค์สากล ๒
๒๐๓๐๖-๒๐๐๓
ดุริยางค์สากล ๓
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔
ดุริยางค์สากล ๔
๒๐๓๐๖-๒๐๐๕
ดุริยางค์สากล ๕
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖
ดุริยางค์สากล ๖
๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
ส�ำหรับนักเรียนทุกสาขาวิชา ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑
ดนตรีสากล ๑
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒
ดนตรีสากล ๒
๒๐๓๐๖-๒๑๐๓
ดนตรีสากล ๓
๒๐๓๐๖-๒๑๐๔
ดนตรีสากล ๔
๒๐๓๐๖-๒๑๐๕
ดนตรีสากล ๕
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖
ดนตรีสากล ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาดุริยางค์สากล ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๖-๒๐๐๑
ดุริยางค์สากล ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่ก�ำหนดตามศักยภาพผู้เรียน การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง
๒๐๓๐๖-๒๐๐๒
ดุริยางค์สากล ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๔ ชาร์ป ๔ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๔ ชาร์ป ๔ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่ก�ำหนดตามศักยภาพผู้เรียน การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง
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๒๐๓๐๖-๒๐๐๓
ดุริยางค์สากล ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๕ ชาร์ป ๕ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๕ ชาร์ป ๕ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกที่ก�ำหนดตามศักยภาพผู้เรียน การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง
๒๐๓๐๖-๒๐๐๔
ดุริยางค์สากล ๔
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกที่ก�ำหนดตามศักยภาพผู้เรียน การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง
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๒๐๓๐๖-๒๐๐๕
ดุริยางค์สากล ๕
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล การฝึกปฏิบัติบันได
เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๗ ชาร์ป ๗ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกที่ก�ำหนดตามศักยภาพผู้เรียน การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวง
๒๐๓๐๖-๒๐๐๖
ดุริยางค์สากล ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และแสดงการบรรเลงเดี่ยวและรวมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๐-๑๒-๖

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลในระดับสูงขึ้นไป
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงระดับที่สูง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ระดับสูงขึ้นไป
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
ในระดับสูง ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและ
รวมวง
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๖-๒๑๐๑
ดนตรีสากล ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว
๒๐๓๐๖-๒๑๐๒
ดนตรีสากล ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๑ ชาร์ป ๑ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว
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๒๐๓๐๖-๒๑๐๓
ดนตรีสากล ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง
๒๐๓๐๖-๒๑๐๔
ดนตรีสากล ๔
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง
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๒๐๓๐๖-๒๑๐๕
ดนตรีสากล ๕
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง
๒๐๓๐๖-๒๑๐๖
ดนตรีสากล ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคเครื่องดนตรีสากล
๒. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง
๓. บรรเลงรวมวงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ
๔. ทักษะการใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครือ่ งดนตรีสากล การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล การฝึกปฏิบตั บิ นั ไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ ไม่เกิน ๓ ชาร์ป ๓ แฟลต ปฎิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเพื่อการถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง
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๗. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๗-๒๐๐๑
คีตศิลป์สากล ๑
๒๐๓๐๗-๒๐๐๒
คีตศิลป์สากล ๒
๒๐๓๐๗-๒๐๐๓
คีตศิลป์สากล ๓
๒๐๓๐๗-๒๐๐๔
คีตศิลป์สากล ๔
๒๐๓๐๗-๒๐๐๕
คีตศิลป์สากล ๕
๒๐๓๐๗-๒๐๐๖
คีตศิลป์สากล ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานคีตศิลป์สากล
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		
รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑
ขับร้องสากล ๑
๒๐๓๐๗-๒๑๐๒
ขับร้องสากล ๒
๒๐๓๐๗-๒๑๐๓
ขับร้องสากล ๓
๒๐๓๐๗-๒๑๐๔
ขับร้องสากล ๔
๒๐๓๐๗-๒๑๐๕
ขับร้องสากล ๕
๒๐๓๐๗-๒๑๐๖
ขับร้องสากล ๖
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๗-๒๐๐๑
คีตศิลป์สากล ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นพื้นฐาน 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องพื้นฐาน Scale, Interval, Major, Minor ขับร้องแบบฝึกหัด Concone ขับร้องเดี่ยวและประสาน
เสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้
บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง
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๒๐๓๐๗-๒๐๐๒
คีตศิลป์สากล ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ความเข้าใจสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord แบบ Primary ในบันไดเสียง Major และ Minor
ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกหัดเทคนิค Sight Singing, Ear Training ขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและ
ประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song,
Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บ�ำรุงรักษา
เส้นเสียง มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรี
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๒๐๓๐๗-๒๐๐๓
คีตศิลป์สากล ๓
๐-๑๒-๖
๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord แบบ Primary ในบันไดเสียง Major และ Minor
Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกหัด Sight Singing ในบันไดเสียง ๖ ชาร์ป ๖ แฟลต, Arppegio Interval
ปฏิบตั ขิ บั ร้องแบบฝึกหัด Concone ทีส่ งู ขึน้ ขับร้องเดีย่ วและประสานเสียงภาษาต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ,
อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song, Folk Song, เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมดนตรี
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๒๐๓๐๗-๒๐๐๔
คีตศิลป์สากล ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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)
๗. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ Minor ๖
ชาร์ป ๖ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงภาษา
ต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song, Folk Song,
เพลงตาสมเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมดนตรี
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๒๐๓๐๗-๒๐๐๕
คีตศิลป์สากล ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ Minor ๗
ชาร์ป ๗ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้น ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงภาษา
ต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song, Folk Song,
เพลงตามเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ประยุกต์ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมดนตรี

��������������������������������� 2.indd 231

9/21/21 4:00 PM

232

๒๐๓๐๗-๒๐๐๖
คีตศิลป์สากล ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. มีทักษะในการฝึกทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. ตระหนักถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord และ Secondary
๒. ปฏิบัติแบบฝึกเทคนิค (Sight Singing, Ear Training) ในบันเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องที่สูงขึ้น Scale, Interval, Major, Minor, Chord Primary ในบันไดเสียง Major และ Minor ๗
ชาร์ป ๗ แฟลต Secondary ดนตรีศัพท์ ปฏิบัติขับร้องแบบฝึกหัด Concone ที่สูงขึ้นขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงภาษา
ต่างประเทศตามระบบ I.P.A. (ภาษาอังกฤษ, อิตาเลียน และเยอรมัน) บทเพลงร้อง Traditional Song, Folk Song, เพลง
ตามเทศกาลต่าง ๆ เทคนิคการร้อง Placement, Tone Color, Head Tone & Chest Tone ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง บ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทการเข้าชมดนตรี
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๗-๒๑๐๑
ขับร้องสากล ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นพื้นฐาน Scale, Interval และ Major
๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นพื้นฐาน (Sight Singing)
๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นพื้นฐาน
๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon
๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธกี ารร้องพืน้ ฐาน Scale, Interval และ Major ขับร้องเดีย่ วและประสานเสียงขัน้ พืน้ ฐาน ศึกษาระบบทฤษฏี
ดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon) ถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ประยุกต์ความรูบ้ รู ณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี
สากล
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๒๐๓๐๗-๒๑๐๒
ขับร้องสากล ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นพื้นฐาน Scale, Interval และ Major
๓. ปฏิบัติเทคนิคจากแบบฝึกเทคนิคขั้นพื้นฐาน (Sight Singing)
๔. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว และประสานเสียงขั้นพื้นฐาน
๕. ปฏิบัติขับร้องบทเพลงประเภท Round และ Cannon
๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธกี ารร้องพืน้ ฐาน Scale, Interval และ Major ขับร้องเดีย่ วและประสานเสียงขัน้ พืน้ ฐาน ศึกษาระบบทฤษฏี
ดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ (Round และ Cannon) ถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ประยุกต์ความรูบ้ รู ณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี
สากล
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๒๐๓๐๗-๒๑๐๓
ขับร้องสากล ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight Singing,
Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ
(Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้
ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๒๐๓๐๗-๒๑๐๔
ขับร้องสากล ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight Singing,
Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ
(Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้
ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๒๐๓๐๗-๒๑๐๕
ขับร้องสากล ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น
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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight Singing,
Ear Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ
(Round และ Cannon เพลงพิธีและเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้
ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๒๐๓๐๗-๒๑๐๖
ขับร้องสากล ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น 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 สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major ขับร้องเดี่ยวและประสานเสียงขั้นสูง (Sight Singing, Ear
Training) ศึกษาระบบทฤษฏีดนตรีสากล มีความรูค้ วามเข้าใจประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการบทเพลงขับร้องประเภทต่าง ๆ (Round
และ Cannon เพลงพิธแี ละเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ) ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง
การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๘. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๒๐๐๑
นาฏศิลป์สากล ๑
๒๐๓๐๘-๒๐๐๒
นาฏศิลป์สากล ๒
๒๐๓๐๘-๒๐๐๓
นาฏศิลป์สากล ๓
๒๐๓๐๘-๒๐๐๔
นาฏศิลป์สากล ๔
๒๐๓๐๘-๒๐๐๕
นาฏศิลป์สากล ๕
๒๐๓๐๘-๒๐๐๖
นาฏศิลป์สากล ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
		 สาขางานนาฏศิลป์สากล
ให้นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาโท
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑
ไมม์และการแต่งหน้า
๒๐๓๐๘-๒๑๐๒
การบันทึกท่าเต้น
๒๐๓๐๘-๒๑๐๓
การเต้นสมัยใหม่ ๑
๒๐๓๐๘-๒๑๐๔
การเต้นสมัยใหม่ ๒
๒๐๓๐๘-๒๑๐๕
ระบำ�ชุดตามแบบแผน
๒๐๓๐๘-๒๑๐๖
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๒๒๐๑
แจ๊ส ๑
๒๐๓๐๘-๒๒๐๒
แจ๊ส ๒
๒๐๓๐๘-๒๒๐๓
การเต้นสมัยใหม่ ๑
๒๐๓๐๘-๒๒๐๔
การเต้นสมัยใหม่ ๒
๒๐๓๐๘-๒๒๐๕
การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
๒๐๓๐๘-๒๒๐๖
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๘-๒๐๐๑
นาฏศิลป์สากล ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate Foundation เบื้องต้น ตามหลักสูตรสถาบัน
Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre)
การใช้ลีลาแขน ( Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro)
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๒๐๓๐๘-๒๐๐๒
นาฏศิลป์สากล ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate Foundation ตามหลักสูตรสถาบัน Royal
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การใช้
ลีลาแขน (Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) ระบ�ำ (Dance) การใช้ปลายเท้า (Pointes Work)
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๒๐๓๐๘-๒๐๐๓
นาฏศิลป์สากล ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate เบื้องต้น ตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy
of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การใช้ลีลาแขน
(Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๑๖ จังหวะ (Free Enchainement)
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๒๐๓๐๘-๒๐๐๔
นาฏศิลป์สากล ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒ ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแผร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธกี ารปฏิบตั นิ าฏศิลป์สากลในระดับ Intermediate ตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance
ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การใช้ลีลาแขน (Port de bras)
การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๓๒ จังหวะ (Free Enchainement) ระบ�ำ (Dance) การใช้ปลายเท้า
(Pointes Work)
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๒๐๓๐๘-๒๐๐๕
นาฏศิลป์สากล ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ Advanced Foundation เบื้องต้น ตามหลักสูตรสถาบัน Royal
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ท่าที่บาร์ (Barre) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การใช้
ลีลาแขน (Port de bras) การหมุนและกระโดด (Allegro) สร้างสรรค์ท่าเต้น ๓๒ จังหวะ (Free Enchainement)
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๒๐๓๐๘-๒๐๐๖
นาฏศิลป์สากล ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการแสดงนาฏศิลป์สากล ทั้งเดี่ยวและหมู่ตามลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สากล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการ น�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธกี ารปฏิบตั นิ าฏศิลป์สากลในระดับ 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) ระบ�ำ (Dance) การใช้ปลายเท้า
(Pointes Work)
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๘-๒๑๐๑
ไมม์และการแต่งหน้า
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการใช้ภาษากาย (Mime)
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการแต่งหน้าตามบทบาทของตัวละคร
๓. มีทักษะในการปฏิบัติท่าทางแทนค�ำพูดที่เป็นประโยค
๔. มีทักษะในการแต่งหน้าที่เหมาะสมตามบทบาทของตัวละคร
๕. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติ

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษากาย
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการแต่งหน้าตามบทบาทตัวละคร
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแสดง และเผยแพร่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติลีลาท่าทางต่างๆในแบบภาษากาย ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าตามบทบาทตัวละครในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์สากล
๒๐๓๐๘-๒๑๐๒
การบันทึกท่าเต้น
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการบันทึกท่าเต้น
๒. มีทักษะในการอ่านและเขียนบันทึกท่าเต้น
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการบันทึกท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น
๒. อ่าน เขียน และเข้าใจสัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น
๓. อ่าน เขียน สัญลักษณ์บันทึกท่าเต้น และสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ค�ำอธิบายรายวิชา
สัญลักษณ์การบันทึกท่าเต้น แขน ขา ศีรษะ และการเคลื่อนไหวร่างกาย
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๒๐๓๐๘-๒๑๐๓
การเต้นสมัยใหม่ ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น
๒. มีทักษะในการปฏิบัติ
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้นเบื้องต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในระดับเบื้องต้น
๒. ปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work) การแยกส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick)
๒๐๓๐๘-๒๑๐๔
การเต้นสมัยใหม่ ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่
๒. มีทักษะในการปฏิบัติ
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติท่าเต้น
๒. ปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแสดง และเผยแพร่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work) การแยกส่วนต่างๆ
ของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) การสร้างสรรค์ท่าเต้น
(Improvise) ระบ�ำ (Dance)
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๒๐๓๐๘-๒๑๐๕
ระบำ�ชุดตามแบบแผน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการฝึกปฏิบัติท่าเต้นตามแบบแผน
๒. มีทักษะการฝึกปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผน
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การแสดงทั้งเดี่ยวและหมู่

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติ
๒. ปฏิบัติการเต้นตามแบบแผน
๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการและน�ำความรู้ไปเผยแพร่ในลักษณะเดี่ยวและหมู่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติท่าเต้นระบ�ำชุดตามแบบแผน Swan Lake, Giselle, Romeo & Juliet, Don Quoite

๒๐๓๐๘-๒๑๐๖
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น
๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบ สร้างสรรค์ท่าเต้น
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการออกแบบท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น
๒. ออกแบบท่าเต้น
๓. ประยุกต์และสร้างสรรค์ท่าเต้นเพื่อเผยแพร่และจัดแสดงต่อสาธารณชน
ค�ำอธิบายรายวิชา
การออกแบบท่าเต้นเพือ่ การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ วิธกี ารออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์และสร้างสรรค์
ท่าเต้นและน�ำออกไปเผยแพร่
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๒๐๓๐๘-๒๒๐๑
แจ๊ส ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการเต้นแจ๊สเบื้องต้น
๒. ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊สถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance ประเทศ
ออสเตรเลีย
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Danceประเทศออสเตรเลีย
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัติแจ๊สในระดับ Test ๑-๓ ตามหลักสูตร สถาบัน Australian Teacher Of Dance ประเทศ
ออสเตรเลีย การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) การแยกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Isolation)
การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick)
๒๐๓๐๘-๒๒๐๒
แจ๊ส ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการเต้นแจ๊สระดับสูง
๒. ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊ส ถูกต้องตามแบบแผนตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance ประเทศ
ออสเตรเลีย
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
๔. ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การการเต้นแจ๊ส ทั้งเดี่ยวและหมู่
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากล
๒. ปฏิบัติการตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Danceประเทศออสเตรเลีย
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
๔. บูรณาการและน�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์สากลในระดับ ตามหลักสูตรสถาบัน Australian Teacher Of Dance ประเทศ
ออสเตรเลีย การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เทคนิคการใช้เท้า (Foot Work) ท่ากลางห้อง (Centre) การแยกส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) การสร้างสรรค์ทา่ เต้น (Improvise)
ระบ�ำ (Dance)
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๒๐๓๐๘-๒๒๐๓
การเต้นสมัยใหม่ ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น
๒. มีทักษะในการปฏิบัติ
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้นเบื้องต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในระดับเบื้องต้น
๒. ปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เบื้องต้น การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work)  การแยกส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick)
๒๐๓๐๘-๒๒๐๔
การเต้นสมัยใหม่ ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจ หลักและวิธีการใช้เทคนิคการเต้นสมัยใหม่
๒. มีทักษะในการปฏิบัติ
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติท่าเต้น
๒. ปฏิบัติท่าเต้นในรูปแบบต่างๆ
๓. น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดง และเผยแพร่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ทักษะการใช้เท้า (Foot Work) การแยกส่วนต่างๆ
ของร่างกาย (Isolation) การหมุน (Turn) การเตะขา (Kick) การรวมท่าเต้น (Combination) การสร้างสรรค์ท่าเต้น
(Improvise) ระบ�ำ (Dance)
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๒๐๓๐๘-๒๒๐๕
การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการออกแบบท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
๒. ฝึกออกแบบท่าเต้นเบื้องต้น
๓. บูรณาการและน�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่
ค�ำอธิบายรายวิชา
การออกแบบท่าเต้นเบื้องต้นเพื่อการแสดงในรูปแบบต่างๆ วิธีการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์และ
สร้างสรรค์ท่าเต้นและน�ำออกไปเผยแพร่
๒๐๓๐๘-๒๒๐๖
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น
๒. มีทักษะในการฝึกออกแบบ สร้างสรรค์ท่าเต้น
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการออกแบบท่าเต้น

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกแบบท่าเต้น
๒. ออกแบบท่าเต้น
๓. บูรณาการและน�ำความรู้ไปประยุกต์ เผยแพร่ ในลักษณะเดี่ยวและหมู่
ค�ำอธิบายรายวิชา
การออกแบบท่าเต้นเพือ่ การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ วิธกี ารออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นระบบ ประยุกต์และสร้างสรรค์
ท่าเต้นและน�ำออกไปเผยแพร่
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๙. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๑
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๒
๒๐๓๐๙-๒๐๐๓
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๓
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๔
๒๐๓๐๙-๒๐๐๕
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๕
๒๐๓๐๙-๒๐๐๖
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
		 สาขางานการแสดงพื้นบ้าน
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		
รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
		 ๑) กลุ่มการแสดงพื้นบ้าน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๐๑
การแสดงพื้นบ้าน ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒
การแสดงพื้นบ้าน ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๐๓
การแสดงพื้นบ้าน ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔
การแสดงพื้นบ้าน ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๐๕
การแสดงพื้นบ้าน ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖
การแสดงพื้นบ้าน ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

		
๒) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๐๗
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๐๘
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๐๙
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๑๐
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๑๑
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๑๒
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
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๓) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๑๓
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๑๔
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๑๕
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๑๖
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๑๗
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๑๘
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๖

		

๔) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง-ลิเก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๑๙
พื้นฐานการแสดงลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๐
การแสดงเบิกโรงลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๑
การรำ�และการใช้อาวุธ
๒๐๓๐๙-๒๑๒๒
การขับร้องลิเก
๒๐๓๐๙-๒๑๒๓
บทการแสดงและการเล่าเรื่อง
๒๐๓๐๙-๒๑๒๔
การแสดงลิเก

		

๕) กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๒๑๒๕
หนังตะลุง ๑
๒๐๓๐๙-๒๑๒๖
หนังตะลุง ๒
๒๐๓๐๙-๒๑๒๗
หนังตะลุง ๓
๒๐๓๐๙-๒๑๒๘
หนังตะลุง ๔
๒๐๓๐๙-๒๑๒๙
หนังตะลุง ๕
๒๐๓๐๙-๒๑๓๐
หนังตะลุง ๖
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๐๙-๒๐๐๑
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ การฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น
ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น ฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมาย หลักการ นาฏยศัพท์ท่าฟ้อนอีสาน เช่น ตั้งวง จีบ ยกส้นเท้า (เหย่งส้น) ย้อน เยาะ หย่อง โย่น
เก็บเท้า ดีดส้นเท้า ก่วยแขน ฯลฯ ฟ้อนอีสานเบื้องต้น การทรงตัวในลักษณะต่าง ๆ เช่น นั่ง ยืน และการใช้สรีระต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ล�ำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะและการใช้มือ การแสดงออกทาง
ใบหน้าและอารมณ์ (ศิลป์แสดง) เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๐๐๒
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนซวยมือ ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนซวยมือ ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ เป็นต้น
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๒๐๓๐๙-๒๐๐๓
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนเต้ยเกี้ยว ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ ล�ำเพลิน
ร�ำโทนโคราช เรือมกันตรึม เจรียง ล�ำทางสั้น ล�ำทางยาว ล�ำเต้ย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนเต้ยเกี้ยว ฟ้อนเต้ย
หัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ ล�ำเพลิน ร�ำโทนโคราช เรือมกันตรึม เจรียง ล�ำทางสั้น
ล�ำทางยาว ล�ำเต้ย เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๐๐๔
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ เรือมอันเร เรือมปันโจล เซียงข้อง ดึงครกดึงสาก
เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางแมว
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบตั เิ พลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรูป้ ระวัตคิ วามเป็นมาของการแสดงพืน้ บ้านอีสาน เช่น ฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน
ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ เรือมอันเร เรือมปันโจล ฟ้อนเซียงข้อง ฟ้อนดึงครกดึงสาก เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางแมว เป็นต้น
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๒๐๓๐๙-๒๐๐๕
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ  ฟ้อนสังข์สินไชย ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ฟ้อนกลองตุ้ม ฟ้อนแหย่ไข่มดแดง
ร�ำมโหรีโคราช
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ 
ฟ้อนสังข์สินไชย ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ฟ้อนกลองตุ้ม ฟ้อนแหย่ไข่มดแดง ร�ำมโหรีโคราช เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๐๐๖
การแสดงพื้นบ้านอีสาน ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติชุดสร้างสรรค์
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนสู่ขวัญข้าวคูณลาน ฟ้อนลีลาบ่าวขาลาย ฟ้อนละครภูไท ฟ้อนสาละวัน ฟ้อนโหวด ฟ้อนเต้ยเกี้ยว
ระบ�ำเทพอัปสราบายน เสน่ห์มนตราลีลาปะโทน ฟ้อนกระทบสาก
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติชุดสร้างสรรค์ เช่น ฟ้อนสู่ขวัญข้าวคูณลาน ฟ้อนลีลาบ่าวขาลาย ฟ้อนละครภูไท ฟ้อนสาละวัน ฟ้อนโหวด
ฟ้อนเต้ยเกี้ยว ระบ�ำเทพอัปสราบายน เสน่ห์มนตราลีลา ปะโทน ฟ้อนกระทบสาก เป็นต้น
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ค�ำอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๐๙-๒๑๐๑
การแสดงพื้นบ้าน ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้าน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้านที่เป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการ
ทรงตัวและการใช้สรีระ
๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์พื้นบ้านเบื้องต้น ฝึกหัดการแสดงพื้นบ้านเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
ค�ำอธิบายรายวิชา
นาฏยศัพท์ กระบวนร�ำ  การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนร�ำ  เช่น การใช้เท้า
การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ล�ำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๑๐๒
การแสดงพื้นบ้าน ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคเหนือที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ
๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
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๒๐๓๐๙-๒๑๐๓
การแสดงพื้นบ้าน ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการฟ้อน เซิ้งภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
๒๐๓๐๙-๒๑๐๔
การแสดงพื้นบ้าน ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รวมถึงเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) และความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคกลางได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคกลางที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง
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๒๐๓๐๙-๒๑๐๕
การแสดงพื้นบ้าน ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคใต้ และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านภาคใต้
๒๐๓๐๙-๒๑๐๖
การแสดงพื้นบ้าน ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์การแสดงพื้นบ้าน
จากสถาบันการศึกษา และการแสดงจากสถาบันการแสดงอื่นๆ
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดการแสดงพื้นบ้านเชิงบูรณาการ ในลักษณะโครงงาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านจากสถาบันการศึกษา และการแสดงจากสถาบันการแสดงอื่นๆ ที่มา
ความหมาย นาฏยศัพท์ อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
๒. ปฏิบัติการแสดง น�ำเสนอการแสดงพื้นบ้านเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
นาฏยศัพท์ กระบวนร�ำ การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนร�ำในการแสดงพื้นบ้าน
จากสถาบันการศึกษาและสถาบันการแสดงอืน่ เช่น การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ล�ำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศรี ษะ
และการใช้มือ การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ เป็นต้น
จัดการแสดงพื้นบ้านเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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๒๐๓๐๙-๒๑๐๗
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองสะบัดชัย
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองสะบัดชัย
๓. มีทักษะการตีกลองสะบัดชัย
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองสะบัดชัย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลอง
สะบัดชัย
๒. เก็บและดูแลรักษากลองสะบัดชัย
๓. ปฏิบัติทักษะการตีกลองสะบัดชัย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองสะบัดชัย ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองสะบัดชัยแบบพ่อครูค�ำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองและการฟ้อนดาบ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๒๐๓๐๙-๒๑๐๘
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองไชย
มงคล
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองไชยมงคล
๓. มีทักษะการตีกลองไชยมงคล
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองไชยมงคล
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการแสดง
ศิลปะการตีกลองไชยมงคล
๒. เก็บและดูแลรักษากลองไชยมงคล
๓. ปฏิบัติทักษะการตีกลองไชยมงคล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองไชยมงคล ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองกลองไชยมงคลแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองไชย
มงคล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
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๒๐๓๐๙-๒๑๐๙
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง และ
องค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาดาบและหอก
๓. มีทักษะการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา การแต่งกาย เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้ประกอบการแสดง โอกาสทีแ่ สดง และ
องค์ประกอบอื่นๆ ของการแสดงฟ้อนดาบและฟ้อนหอก
๒. เก็บและดูแลรักษาดาบและหอก
๓. ปฏิบัติทักษะการแสดงฟ้อนดาบและฟ้อนหอก
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของ
การแสดงฟ้อนดาบ ปฏิบัติทักษะการฟ้อนดาบแบบพ่อครูค�ำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ การฟ้อนดาบและฟ้อนหอกแบบพ่อครู
มานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนดาบและฟ้อนหอก สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๒๐๓๐๙-๒๑๑๐
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการการตีกลองปู่เจ่
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่เจ่
๓. มีทักษะการตีกลองปู่เจ่
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองปู่เจ่
		
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่เจ่
๒. เก็บและดูแลรักษากลองปู่เจ่
๓. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่เจ่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่เจ่ ปฏิบัติทักษะการตี
กลองปู่เจ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองปู่เจ่ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการแสดง
พื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
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๒๐๓๐๙-๒๑๑๑
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองมองเซิง
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองมองเซิง
๓. มีทักษะการตีกลองมองเซิง
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองมองเซิง
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลอง
มองเซิง
๒. เก็บและดูแลรักษากลองมองเซิง
๓. ปฏิบัติทักษะการตีกลองมองเซิง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา การแต่งกาย โอกาสทีแ่ สดง และองค์ประกอบอืน่ ๆ ของการตีกลอง มองเซิง ปฏิบตั ทิ กั ษะการ
ตีกลองมองเซิง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองมองเซิง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของ
การแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๒๐๓๐๙-๒๑๑๒
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่จา
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่จา
๓. มีทักษะการตีกลองปู่จา
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการตีกลองปู่จา
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่จา
๒. เก็บและดูแลรักษากลองปู่จา
๓. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่จา
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่จา ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองปู่จา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองปู่จา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของการ
แสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดก
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๒๐๓๐๙-๒๑๑๓
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ การฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น
ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น ฝึกหัดฟ้อนอีสานเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ความหมาย หลักการ นาฏยศัพท์ ท่าฟ้อนอีสาน 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 การใช้ล�ำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศีรษะ และการใช้มือ
การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ (ศิลป์แสดง) เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๑๑๔
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้านภาค
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา เป็นต้น
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๒๐๓๐๙-๒๑๑๕
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้านภาค
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ร�ำโทนโคราช ล�ำเต้ยสามจังหวะ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล
ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ร�ำโทนโคราช เต้ย ๓ จังหวะ เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๑๑๖
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รู้คุณค่าการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน และความส�ำคั ญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่อง
ดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไทพวน ดึงครกดึงสาก เซิ้งแหย่ไข่มดแดง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่างๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนภูไท ๓ เผ่า ฟ้อนไท
พวน ดึงครกดึงสาก เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็นต้น
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๒๐๓๐๙-๒๑๑๗
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ร�ำมโหรีโคราช
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ 
ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ร�ำมโหรีโคราช เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๑๑๘
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้าน
ภาคอีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ร�ำมโหรีโคราช
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ 
ฟ้อนนาฏลีลาฟ้าหยาด ร�ำมโหรีโคราช เป็นต้น

��������������������������������� 2.indd 265

9/21/21 4:00 PM

266

๒๐๓๐๙-๒๑๑๙
พื้นฐานการแสดงลิเก
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงมหรสพพืน้ บ้าน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงลิเกได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ตอ่ การแสดงลิเกทีเ่ ป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก ที่มา ความหมาย นาฏยศัพท์ อัตลักษณ์ การฝึกหัดเบื้องต้น ฝึกการทรงตัว
และการใช้สรีระ
๒. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์พื้นบ้านเบื้องต้น ฝึกหัดการแสดงลิเกเบื้องต้น ฝึกการทรงตัวและการใช้สรีระ
๓. ปฏิบัติการเปล่งเสียง ให้สอดคล้องบันไดเสียง จังหวะหน้าทับ
ค�ำอธิบายรายวิชา
นาฏยศัพท์ กระบวนร�ำ  การทรงตัว และการใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายประกอบกระบวนร�ำ  เช่น การใช้เท้า
การใช้เข่า การใช้สะโพก การใช้ล�ำตัว การใช้ไหล่ การใช้ศรี ษะ และการใช้มอื การแสดงออกทางใบหน้าและอารมณ์ การเปล่งเสียง
บันไดเสียง จังหวะหน้าทับ เป็นต้น
๒๐๓๐๙-๒๑๒๐
การแสดงเบิกโรงลิเก
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจองค์ประกอบการแสดงลิเก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย
รู้คุณค่า ความส�ำคัญในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงในกระบวนแสดงชุด เบิกโรงลิเกได้ถูกต้องตามหลัก กระบวนการและวิธีการ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบในกระบวนการแสดง ชุด เบิกโรงลิเก
๒. ปฏิบัติกระบวนการแสดง ชุด เบิกโรงลิเก
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบกระบวนการแสดง เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์การแสดงลิเก ในกระบวนชุด เบิกโรงลิเก
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๒๐๓๐๙-๒๑๒๑
การรำ�และการใช้อาวุธ
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดง รู้คุณค่าร�ำ  และการใช้อาวุธในการแสดงลิเก เห็นความส�ำคัญในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการการร�ำ และการใช้อาวุธได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ตอ่ การแสดงลิเกทีเ่ ป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการร�ำ และการร�ำอาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ องค์ประกอบ ประโยชน์ และโอกาสที่ใช้
๒. ปฏิบัติการร�ำประกอบบท ร�ำหน้าพาทย์ ร�ำอาวุธ การใช้อาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ร�ำประกอบบท ร�ำหน้าพาทย์ การร�ำอาวุธ การใช้อาวุธ กระบวนรบด้วยอาวุธ องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ประโยชน์
ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์อัตลักษณ์การร�ำหน้าพาทย์ ร�ำอาวุธ และกระบวนรบด้วยอาวุธ
๒๐๓๐๙-๒๑๒๒
การขับร้องลิเก
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงลิเกกับวิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดง คุณค่า
การแสดงลิเก และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการขับร้องลิเก การร�ำตีบทประกอบบทร้อง ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกจิ นิสยั ในการท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ตอ่ การแสดงลิเกทีเ่ ป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องลิเก หลักการ บทประพันธ์ องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ หลักการร้องประกอบร�ำ 
การใช้อารมณ์ประกอบร้อง และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติการร้องกลอนราชนิเกริง และร้องเพลงไทย
๓. ปฏิบัติการร้องประกอบการใช้อารมณ์ในบทบาทต่างๆ
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของการขับร้อง การเจรจา การใช้อารมณ์ประกอบร้องในบทบาทต่างๆ หลักการ บทประพันธ์
องค์ประกอบ โอกาส เครื่องดนตรี ท�ำนองเพลง การร�ำตีบทประกอบบทร้อง ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์
อัตลักษณ์ของการร้องลิเก ทั้งในรูปแบบบทประพันธ์และหลักการขับร้อง

��������������������������������� 2.indd 267

9/21/21 4:00 PM

268

๒๐๓๐๙-๒๑๒๓
บทการแสดงและการเล่าเรื่อง
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบทการแสดงลิเกกับวิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของเศรษฐกิจ
และสังคม ต่อการแสดงลิเก รู้คุณค่าการแสดงลิเก และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถประพันธ์บท ปฏิบัติการตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดงได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการแสดง
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดง ที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับบทการแสดง การประพันธ์บท และการเล่าเรื่อง องค์ประกอบ โอกาสที่ใช้ และประโยชน์
ของการฝึกปฏิบัติ
๒. ปฏิบัติการประพันธ์บท การตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดง
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของบทการแสดง การประพันธ์บท การเล่าเรื่อง วิเคราะห์โครงสร้าง และลักษณะของบทการแสดง
ลิเก โอกาสที่ใช้ ปฏิบัติการประพันธ์บท การตัดต่อบท และการเล่าเรื่องในการแสดง
๒๐๓๐๙-๒๑๒๔
การแสดงลิเก
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงลิเกกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์การแสดงจากศิลปิน
และคณะลิเกต่างๆ
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดการแสดงลิเกเชิงบูรณาการ ในลักษณะโครงงาน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก หลักการ โครงสร้าง กระบวนการแสดง
๒. ปฏิบัติการแสดง ก�ำกับการแสดง จัดการแสดงลิเกเชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก หลักการ โครงสร้าง กระบวนการ การก�ำกับการแสดง การจัดการแสดงลิเก
เชิงบูรณาการในลักษณะโครงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชน
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๒๐๓๐๙-๒๑๒๕
หนังตะลุง ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. ศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง รูปหนังตะลุง และตัวตลก
๒. หนังตะลุงในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิด และแหล่งนิยมหนังตะลุง
๔. ปฏิบตั กิ ารบรรเลงเพลงโหมโรง เพลงขึน้ เครือ่ ง เพลงลงเครือ่ ง เพลงเชิดพระฤาษี เพลงเชิดพระอิศวร หนังตะลุง
แต่ละชนิดของเครื่องดนตรี
๕. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงหนังตะลุงแบบรวมวง
๖. รู้วิธีการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงทั้งในและต่างประเทศ
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างหนังตะลุงในอดีตและปัจจุบัน
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการเล่นหนังตะลุง
๔. บรรเลงเพลงโหมโรง ลงโรง เชิดพระฤาษี พระอิศวร ในลักษณะการบรรเลงรวมทั้งวง
๕. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี แต่ละชนิดได้ถูกวิธี
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาหนังตะลุงทั้งในและต่างประเทศ ประวัติรูปหนังและตัวตลก แหล่งชนนิยม เครื่องดนตรีหนังตะลุง
ปฏิบตั กิ ารบรรเลงเพลงหนังตะลุงในเบือ้ งต้น การขึน้ และลงเครือ่ งหนังตะลุง เพลงเชิดฤาษีและเพลงอิศวร เพลงปรายหน้าบท
เพลงถอนบท เพลงจบ การบรรเลงรวมวง เครื่องดนตรีหนังตะลุง
๒๐๓๐๙-๒๑๒๖
หนังตะลุง ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุงต่อสังคม
๒. รู้ถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนของการเล่นหนังตะลุง
๓. มีความรู้เกี่ยวกับขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุง
๔. รู้วิธีการบรรเลงเพลงโหมโรงด้วยเพลงลมพัดชายเขา และเพลงลูกจบ
๕. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงเสมอเครื่อง เพลงตั้งข้อ เพลงเชิดเหาะเชิดรบ
๖. บ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับบทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุงต่อสังคม รู้ขั้นตอนการเล่นหนังตะลุง และ
องค์ประกอบส�ำคัญของหนังตะลุง
๒. ดูแลรักษาเครื่องดนตรี รู้วิธีบรรเลงเพลงหนังตะลุงในเบื้องต้น เพื่อประกอบการเล่นหนังตะลุง
ค�ำอธิบายรายวิชา
บทบาท คุณค่า และหน้าที่ของหนังตะลุง องค์ประกอบพื้นฐานของหนังตะลุง ขนบนิยมและขั้นตอนในการเล่น
หนังตะลุง ปฏิบตั กิ ารบรรเลงเพลงโหมโรงหนังตะลุงด้วยเพลงพัดชา การบรรเลงเพลงเสมอเครือ่ ง เพลงประกอบการหลบรูป
การเหาะและการรบรูป เพลงการตั้งฉากหรือตั้งข้อ การเก็บรักษาเครื่องดนตรี

��������������������������������� 2.indd 269

9/21/21 4:00 PM

270

๒๐๓๐๙-๒๑๒๗
หนังตะลุง ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังตะลุง ศิลปินแห่งชาติ ครูหนังในอดีต ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
หนังตะลุง ผู้ประพันธ์นิยายหนังตะลุง ลูกคู่หนังตะลุง
๒. รู้ความหมายเกี่ยวกับค�ำศัพท์เฉพาะของหนังตะลุง
๓. เชิดรูปหนังตะลุงได้ถูกต้องตามหลักการเบื้องต้น
๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงโชว์วง เพลงบอกเรื่อง เพลงตั้งเมือง เพลงประกอบการบรรยาย ดนตรีประกอบการ
ขับกลอนหนังและเพลงตั้งข้อหรือตั้งฉากถูกต้องตามหลักการ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับวงการหนังตะลุงเป็นอย่างดี เช่น ศิลปินแห่งชาติ ทีเ่ ป็นนายหนังตะลุง
ผู้มีผลงานดีเด่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เขียนนิยายว่ามีใครบ้าง
๒. รู้ความหมายของค�ำศัพท์ ที่ใช้ในวงการหนังตะลุง สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
๓. เชิดรูปหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ
๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงได้ทุกประเภทที่ฝึกฝนมา
ค�ำอธิบายรายวิชา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังตะลุง ศิลปินแห่งชาติด้านหนังตะลุง ผู้มีผลงานดีเด่นทางหนังตะลุง ครูหนังตะลุง
ในอดีต ผู้เขียนนิยายหนังตะลุง ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการหนังตะลุง วิธีการเชิดรูปตัวพระตัวนาง การเชิดรูปครูและตัวตลก
ที่ส�ำคัญ การบรรเลงดนตรีหนังตะลุงโชว์วง เพลงบอกเรื่อง เพลงตั้งเมือง เพลงบรรยาย เพลงประกอบการขับกลอน
เพลงถอนบท เพลงตั้งข้อหรือตั้งฉาก
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๒๐๓๐๙-๒๑๒๘
หนังตะลุง ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความหมายของการสืบทอดหนังตะลุง
๒. มีกิจนิสัยที่ดีในการดูหนังตะลุง การอนุรักษ์และการส่งเสริมหนังตะลุง
๓. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในการเล่นหนังตะลุง
๔. รู้และเข้าใจถึงประเภทและโครงสร้างของนิยายหนังตะลุง
๕. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และโครงสร้างของนิยายหนังตะลุง
๖. ปฏิบตั กิ ารบรรเลงเพลงหนังตะลุง แบบรวมวงได้อย่างกลมกลืนเกีย่ วกับเพลงโหมโรงช้าและเร็ว เพลงโชว์วงยุค
เก่าและใหม่ เพลงร้องกลอนท�ำนองนางเดินป่า
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความหมายของการสืบทอด การสร้างนิสยั ทีด่ ใี นการดูหนังตะลุง รวมถึงมีแนวคิด แนวทาง
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมหนังตะลุง
๒. มีความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลทั่ว ๆ ไป และความเชื่อของหนังตะลุง
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ประเภทและองค์ประกอบของนิยายหนังตะลุง รวมทั้งความเป็นมาและแหล่ง
ก�ำเนิดหนังปราโมทัย
๔. ปฏิบัติการบรรเลงเพลงรวมวง เพลงโหมโรงช้า และเพลงโชว์วงยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
ค�ำอธิบายรายวิชา
นิยายหนังตะลุง เกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วนของบทกลอน การเจรจา และตัวตลก ฝึกการเขียนนิยายแบบสั้น ๆ
ความเชือ่ ในการเล่นหนังตะลุง การสร้างทายาทสืบทอดหนังตะลุง การอนุรกั ษ์สง่ เสริมและการดูหนังตะลุง หนังตะลุงปราโมทัย
การบรรเลงเพลงหนังตะลุงรวมวง บรรเลงเพลงโหมโรงหน้าทับ เพลงโชว์วงแบบยุคเก่า เพลงโชว์วงยุคสมัยนิยม การบรรเลง
เพลงประกอบการซับกลอนสองโหม่ง การบรรเลงเพลงประกอบบทกลอนนางเดินป่า
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๒๐๓๐๙-๒๑๒๙
หนังตะลุง ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกและคุณสมบัติที่ดีของนายหนังตะลุง
๒. บอกประเภทของกลอนชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นหนังตะลุง
๓. รู้วิธีการที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่หนังตะลุงให้มีความยั่งยืน มั่นคงสืบไป
๔. บรรเลงดนตรีประกอบจังหวะการร้องกลอน ท�ำนองต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามจังหวะลีลาของหนังตะลุง
๕. น�ำความรู้ ความสามารถในการบรรเลงดนตรีหนังตะลุง ไปสร้างรายได้ให้ตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ และคุณสมบัติที่ดีของนายหนังตะลุง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเภทของกลอนชนิดต่าง ๆ ของหนังตะลุง
๓. ปฏิบัติการบรรเลงดนตรีประกอบการร้องกลอนหนังตะลุง ตามท�ำนองต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ค�ำอธิบายรายวิชา
การอนุรักษ์และเผยแพร่หนังตะลุง กลอนหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ เช่น กลอนแปด กลอนหก กลอนสามห้า
การขับกลอนท�ำนองต่าง ๆ เช่น กลอนลอดโหม่ง กลอนกบเต้น กลอนยักจับสัตว์ กลอนสะบัดสะบิ้งเทวดา คุณสมบัติที่ดีของ
นายหนังตะลุง การบรรเลงเพลงประกอบการร้องกลอนท�ำนองต่าง ๆ การบรรเลงเพลงเชิดแก้บน เพลงเชิดรบและเชิดเหาะ
เพลงตะนาวโบราณ เพลงประกอบท่าเต้นรูปตัวตลก
๒๐๓๐๙-๒๑๓๐
หนังตะลุง ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของกลอนหนังตะลุง
๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉันทลักษณ์ของกลอนหนังตะลุง
๓. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนนิยายหนังตะลุง
๔. ออกเสียงสูง ต�่ำ หนัก เบา ในการร้องกลอนหนังตะลุงถูกต้อง
๕. เล่นหนังตะลุงประกอบเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ฉาก
๖. ปฏิบัติการบรรเลงดนตรีประกอบการเล่นหนังได้ถูกต้อง ตามรูปแบบของการบรรเลง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชาการบรรเลงดนตรี
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างลักษณะของกลอนสุภาพทั่วไป กับกลอนที่ใช้ในการเล่นหนังตะลุง
๒. ปฏิบัติการขับร้องกลอนหนังตะลุงโดยการน�ำเทคนิคในการออกเสียงมาใช้ได้ถูกหลักการ
๓. บรรเลงดนตรีประกอบการขับร้องกลอนหนังตะลุงได้ทุกประเภท
ค�ำอธิบายรายวิชา
วิธีการพร้อมการปฏิบัติการเขียนกลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนกบเต้น กลอนลอดโหม่ง
การเขียนนิยายหนังตะลุง ปฏิบัติการร้องกลอนหนังตะลุงท�ำนองต่าง ๆ สาธิตการเล่นหนังตะลุง รูปบนเวที โรงหนังตะลุง
การบรรเลงดนตรีหนังตะลุงประกอบการร้องกลอน บรรเลงดนตรีหนังตะลุงประกอบการเล่นเป็นเรือ่ ง การบรรเลงดนตรีเพลง
เศร้าโศก เพลงเดินยักษ์ การบรรเลงเพลงลา
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๑๐. สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๓๖ หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพื่อเป็นวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๐๐๑
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑
๒๐๓๑๐-๒๐๐๒
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒
๒๐๓๑๐-๒๐๐๓
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๓
๒๐๓๑๐-๒๐๐๔
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔
๒๐๓๑๐-๒๐๐๕
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕
๒๐๓๑๐-๒๐๐๖
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖

ท-ป-น
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖
๐-๑๒-๖

๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต)
สาขางานการดนตรีพื้นบ้าน
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาโท
		
รายวิชาที่แนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับนักเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ เลือกเรียนเป็นวิชาโทและหรือรายวิชาเลือกเสรี
๑) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๑๐๑
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๑
๒๐๓๑๐-๒๑๐๒
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๒
๒๐๓๑๐-๒๑๐๓
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๓
๒๐๓๑๐-๒๑๐๔
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๔
๒๐๓๑๐-๒๑๐๕
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๕
๒๐๓๑๐-๒๑๐๖
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

๒) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๑๐๗
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๒๐๓๑๐-๒๑๐๘
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๒๐๓๑๐-๒๑๐๙
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๒๐๓๑๐-๒๑๑๐
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๒๐๓๑๐-๒๑๑๑
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๒๐๓๑๐-๒๑๑๒
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
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๓) กลุ่มดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ (พาทย์ฆ้อง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๒๑๑๓
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๑
๒๐๓๑๐-๒๑๑๔
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๒
๒๐๓๑๐-๒๑๑๕
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๓
๒๐๓๑๐-๒๑๑๖
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๔
๒๐๓๑๐-๒๑๑๗
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๕
๒๐๓๑๐-๒๑๑๘
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๖

ท-ป-น
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓
๑-๔-๓

คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐๓๑๐-๒๐๐๑
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระ
และชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายล�ำโปงลาง ลายสังข์สินชัย ลายน�้ำโตนตาด ลายเซิ้งโปงลาง ลายเปิดวง
ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนตังหวาย ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนละครภูไท ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนร้อยเอ็ด
เพชรงาม ลายประกอบการแสดง ชุด เรือมจับกรับ
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสานอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลายศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายล�ำโปงลาง ลายสังข์สินชัย ลายน�้ำโตนตาด ลายเซิ้งโปงลาง ลายเปิดวง ลายประกอบการแสดง
ชุดฟ้อนตังหวาย ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนละครภูไท ลายประกอบการแสดง ชุดฟ้อนร้อยเอ็ดเพชรงาม ลายประกอบ
การแสดง ชุด เรือมจับกรับ
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๒๐๓๑๐-๒๐๐๒
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๒
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน
๒. เข้าใจวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๔. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเต้ย ๓ จังหวะ ลายแมงภู่ตอมดอก ลายสาวคอยอ้าย
ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนไทภูเขา ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนดึงครกดึงสาก ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อน
บายศรีสู่ขวัญ ลายประกอบการแสดง ชุด เซิ้งโปง ลายประกอบการแสดง แม่บทอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน
ลายต่าง ๆ ลายเต้ย ๓ จังหวะ ลายแมงภู่ตอมดอก ลายสาวคอยอ้าย ลายประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนไทภูเขา ลาย
ประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนดึงครกดึงสาก ลายประกอบการแสดง ชุดฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ลายประกอบการแสดง ชุด เซิ้งโปง
ลายประกอบการแสดง แม่บทอีสาน
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๒๐๓๑๐-๒๐๐๓
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๓
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีในวงดนตรีพนื้ บ้านอีสานลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ภูไท ๓ เผ่า ลายบรรเลงประกอบ
การแสดง ชุด เซิ้งท�ำนา ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด คอนสวรรค์ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด โก๋ยมือ ลาย
บรรเลงประกอบการแสดง ชุด ไทพวน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนพุทธบูชามาลัยข้าวตอก ลายบรรเลงประกอบการ
แสดงฟ้อนสังข์สินชัย
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง และ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุดภูไท ๓ เผ่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุด เซิ้งท�ำนา ลายบรรเลง
ประกอบการแสดง ชุด คอนสวรรค์ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด โก๋ยมือ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ไทพวน
ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนพุทธบูชามาลัยข้าวตอก ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนสังข์สินชัย
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๒๐๓๑๐-๒๐๐๔
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๔
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน
๒. เข้าใจหลักวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๔. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายบรรเลงประกอบการแสดงศรีโคตรบูรณ์
ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนแมงตับเต่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงมโนราห์เล่นน�้ำ  ลายบรรเลงประกอบการ
แสดงเรือมซันตรู๊จน์ ลายบรรเลงประกอบการแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง ลายบรรเลงประกอบการแสดงชดฟ้อนโหวด
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน
ลายต่าง ๆ ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายบรรเลงประกอบการแสดงศรีโคตรบูรณ์ ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อน
แมงตับเต่า ลายบรรเลงประกอบการแสดงมโนราห์เล่นน�ำ 
้ ลายบรรเลงประกอบการแสดงซันตรูจน์ ลายบรรเลงประกอบการ
แสดงแหย่ไข่มดแดง ลายบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟ้อนโหวด
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๒๐๓๑๐-๒๐๐๕
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๕
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะ ห์วิพากษ์วิจารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุง ดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีในวงดนตรีพนื้ บ้านอีสานอีสาน ลายต่าง ๆ ลายกาเต้นก้อน ลายสาวน้อยหยิกแม่ ลายบรรเลง
ประกอบการแสดง ชุดฟ้อนกลองเตะ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด กั๊บแก๊บล�ำเพลิน ลายบรรเลงประกอบการแสดง
ชุด ฟ้อนแคน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนขิดไหม ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเซียงข้อง
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง และ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายกาเต้นก้อน ลายสาวน้อยหยิกแม่ ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุดฟ้อนกลองเตะ ลายบรรเลง
ประกอบการแสดง ชุด กั๊บแก๊บล�ำเพลิน ลายบรรเลงประกอบการแสดง ชุด ฟ้อนแคน ลายบรรเลงประกอบการแสดง
ฟ้อนขิดไหม ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเซียงข้อง
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๒๐๓๑๐-๒๐๐๖
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๖
๐-๑๒-๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียนเข้าใจ
๒. เข้าใจหลักวิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๓. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๔. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. บ�ำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
๓. ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีในวงดนตรีพนื้ บ้านอีสานลายต่าง ๆ ลายใหญ่ ลายน้อย ลายปูป่ า๋ หลาน ลายบรรเลงประกอบ
การแสดงฟ้อนเต้ยเกี้ยว ลายบรรเลงประกอบการแสดงสาละวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดงล�ำคอนสะหวัน ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงกระทบสาก ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนกลองยาว
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน
ลายต่าง ๆ ลายใหญ่ ลายน้อย ลายปู่ป๋าหลาน ลายบรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเต้ยเกี้ยว ลายบรรเลงประกอบ
การแสดงสาละวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดงล�ำคอนสะหวัน ลายบรรเลงประกอบการแสดงกระทบสาก ลายบรรเลง
ประกอบการแสดงกลองยาว
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คำ�อธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐๓๑๐-๒๑๐๑
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง
๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง
๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๔. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึงขั้นเบื้องต้นเพลงล่องแม่ปิง
๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึงขั้นเบื้องต้น เพลงล่องแม่ปิง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง การบรรเลง
เครื่องดนตรีสะล้อหรือซึงขั้นเบื้องต้นเพลงล่องแม่ปิง ปฏิบัติทักษะการบรรเลงกลองพื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ดนตรีพนื้ บ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีพนื้ บ้านอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
๒๐๓๑๐-๒๑๐๒
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงฤๅษีหลงถ�้ำ และเพลงสาวไหม
๒ มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึงเพลงฤๅษีหลงถ�้ำ และเพลงสาวไหม
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฤๅษีหลงถ�้ำ และเพลงสาวไหม
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฤๅษีหลงถ�้ำ และเพลงสาวไหม
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา ของเพลงฤๅษีหลงถ�้ำและเพลงสาวไหม ปฏิบัติทักษะการบรรเลงเพลงฤๅษีหลงถ�้ำ  และเพลง
สาวไหม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก
เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
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๒๐๓๑๐-๒๑๐๓
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา ของเพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงอื่อ และเพลงพม่า ปฏิบัติทักษะการบรรเลงเพลงสร้อยเวียงพิงค์
เพลงอื่อ และเพลงพม่า มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๒๐๓๑๐-๒๑๐๔
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๔
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ทีม่ า และ องค์ประกอบอืน่ ๆ ของเพลงฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา ปฏิบตั ทิ กั ษะการบรรเลงเพลง
ฟ้อนวี และ เพลงฟ้อนน้อยไจยา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

��������������������������������� 2.indd 281

9/21/21 4:00 PM

282

๒๐๓๑๐-๒๑๐๕
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๕
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ทีม่ า และ องค์ประกอบของเพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรศี รีนครพิงค์ ปฏิบตั ทิ กั ษะการบรรเลง
เพลงฟ้อนผาง และเพลงฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนักเห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๒๐๓๑๐-๒๑๐๖
ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. มีทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบอื่นๆ ของเพลงระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที ปฏิบตั ทิ กั ษะการบรรเลงเพลง
ระบ�ำชาวเขา และ เพลงฟ้อนที มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
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๒๐๓๑๐-๒๑๐๗
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๑
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง และ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
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๒๐๓๑๐-๒๑๐๘
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๒
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายเต้ยธรรมดา ลายน�้ำโตนตาด ลายนกไซบินข้ามทุ่ง
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง และ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายเต้ยธรรมดา ลายน�้ำโตนตาด ลายนกไซบินข้ามทุ่ง
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๒๐๓๑๐-๒๑๐๙
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๓
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายสาวคอยอ้าย ลายศรีโคตรบูรณ์ ลายแมงภู่ตอมดอก
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายสาวคอยอ้าย ลายศรีโคตรบูรณ์ ลายแมงภู่ตอมดอก
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๐
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๔
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายข้าวต้องลม ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ลายต่าง ๆ ลายข้าวต้องลม ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๑
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพลงสรรเสริญระบารมี ลายภูไทกาฬสินธุ์ ลายตังหวาย ลายฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง การบ�ำรุงรักษา
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้น
บ้านอีสาน
ปลายต่าง ๆ เพลงสรรเสริญพระบารมี ลายภูไทกาฬสินธุ์ ลายตังหวาย ลายฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๒
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ๖
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตระไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานลายในหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เครื่องมือถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอิสระและ
ชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประวัติที่มา ความหมายของเพลง ศัพท์สังคีต
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ ลายเซิ้งท�ำนา ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายเซิ้งแหย่ไข่มดแดง
๓. เก็บ รักษา ซ่อมบ�ำรงเบื้องต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ความหมาย ศัพท์สังคีต และจังหวะของลายในบทเรียน วิธีการและหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน
ลายต่าง ๆ ลายฟ้อนมโนราห์เล่นน�้ำ ลายเซิ้งท�ำนา ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายเซิ้งแหย่ไข่มดแดง
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๓
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงปราสาทไหว
๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๔. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)ขั้นเบื้องต้น เพลงปราสาทไหว
๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงปราสาทไหว
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)ขั้นเบื้องต้น เพลงปราสาทไหว
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ขั้นเบื้องต้น การนั่ง การจับ การตี การ
วางนิ้ว การไล่นิ้ว การระบายลม ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงปราสาทไหว
๒๐๓๑๐-๒๑๑๔
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๒
จุดประสงค์รายวิชา
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงฉัตร
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงฉัตร
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงฉัตร
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงฉัตร
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว การไล่นิ้ว
การระบายลม ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงฉัตร
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๕
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงผีมดห้อยผ้า
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงผีมดห้อยผ้า
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงผีมดห้อยผ้า
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงผีมดห้อยผ้า
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว การไล่นิ้ว
การระบายลม ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงผีมดห้อยผ้า
๒๐๓๑๐-๒๑๑๖
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๔
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงมวย
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงมวย
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงมวย
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงมวย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว การไล่นิ้ว
การระบายลม ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงมวย
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๒๐๓๑๐-๒๑๑๗
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๕
๑-๔-๓
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรม ทั้ง พิธีกรรมงานมงคล
ทางพุทธศาสนา และพิธีกรรมงานอวมงคล
๒๐๓๑๐-๒๑๑๘
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) ๖
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงพิธีกรรมฟ้อนผี
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงพิธีกรรมฟ้อนผี
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๑-๔-๓

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงพิธีกรรมฟ้อนผี
๒. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๓. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงพิธีกรรมฟ้อนผี
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงในพิธีกรรมฟ้อนผี
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดสมรรถนะวิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓xx-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓xx-๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๐-๘-๒
๐-๘-๒

๒๐๓xx-๕๐๐๑
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๐-๘-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
๒. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงาน
ที่สถานศึกษาได้ก�ำหนดขึ้น จนเกิดความช�ำนาญมีทักษะและประสบการณ์น�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. เตรียมความพร้อมของร่างกายและวัสดุอุปกรณ์ตามลักษณะงาน
๒. ปฏิบตั งิ านอาชีพตามขัน้ ตอนและกระบวนการทีส่ ถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ
หรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษาก�ำหนด
๓. พัฒนาการท�ำงานทีป่ ฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ หรือสถานฝึกงาน
ที่สถานศึกษาก�ำหนด
๔. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของงานในสาขาวิ ช าชี พ ด้ า นนาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ใ นสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษาก�ำหนดให้เกิดความช�ำนาญมีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในด้านนาฏดุริยางคศิลป์ บันทึกผลการ
ปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และมีการรับรองการปฏิบัติงาน
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๒๐๓xx -๕๐๐๒
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
๐-๘-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
๒. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงาน
ที่สถานศึกษาได้ก�ำหนดขึ้น จนเกิดความช�ำนาญมีทักษะและประสบการณ์น�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. เตรียมความพร้อมของร่างกายและวัสดุอุปกรณ์ตามลักษณะงาน
๒. ปฏิบตั งิ านอาชีพตามขัน้ ตอนและกระบวนการทีส่ ถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ
หรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษาก�ำหนด
๓. พัฒนาการท�ำงานทีป่ ฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการ หรือสถานฝึกงาน
ที่สถานศึกษาก�ำหนด
๔. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ แหล่งวิทยาการหรือสถานฝึกงานที่สถานศึกษาก�ำหนดให้เกิดความช�ำนาญมีทักษะและประสบการณ์
งานอาชีพโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในด้านนาฏดุริยางคศิลป์ บันทึกผลการปฏิบัติ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และมีการรับรองการปฏิบัติงาน
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดสมรรถนะวิชาชีพ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (๔ หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓xx-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒๐๓xx-๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ท-ป-น
๑-๒-๒
๑-๒-๒

๒๐๓xx-๕๕๐๑
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑
๑-๒-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
๒. ประมวลความรู้และทักษะในการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ตามกระบวนการวางแผนด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาน�ำเสนอผลงานประเมินผลและท�ำรายงาน
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์และน�ำเสนอผลงาน
๒. จัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือโครงงานสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์
๓. ด�ำเนินการโครงงานตามแผนงาน
๔. ประเมินผลการด�ำเนินงานโครงงาน
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการจัดท�ำโครงงาน การวางแผนการด�ำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การน�ำเสนอผลงาน การประเมินผล
และการจัดท�ำรายงาน ปฏิบตั จิ ดั ท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือโครงงานสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุรยิ างคศิลป์
ตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา ด�ำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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๒๐๓xx -๕๕๐๒
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒
๑-๒-๒
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
๒. ประมวลความรู้และทักษะในการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ตามกระบวนการวางแผนด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาน�ำเสนอผลงานประเมินผลและท�ำรายงาน
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์และน�ำเสนอผลงาน
๒. จัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือโครงงานสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์
๓. ด�ำเนินการโครงงานตามแผนงาน
๔. ประเมินผลการด�ำเนินงานโครงงาน
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการจัดท�ำโครงงาน การวางแผนการด�ำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การน�ำเสนอผลงาน การประเมินผลและการ
จัดท�ำรายงาน ปฏิบัติจัดท�ำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและหรือโครงงานสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์
ตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา ด�ำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรนาฏดุรยิ างคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐๐-๗๐๐๑
อัตลักษณ์ของภาษาไทย
๐-๒-๑
๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๗๑๐๑
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
๒๐๐๐๐-๗๑๐๒
ภาษาอังกฤษจากเพลง
๒๐๐๐๐-๗๑๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๐๐๐๐-๗๑๐๔
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๐๕
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๐๖
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๐๗
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๐๘
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๐๙
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๐
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๑
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๒
ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๓
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๔
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๒๐๐๐๐-๗๑๑๕
ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
๒๐๐๐๐-๗๒๐๑
๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
๒๐๐๐๐-๗๓๐๑
๒๐๐๐๐-๗๓๐๒
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ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

ชื่อวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท-ป-น
๑-๐-๑

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

ท-ป-น
๑-๐-๑
๐-๒-๑
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๖. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 		
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๗๗๐๑
ลีลาศ
๒๐๐๐๐-๗๗๐๒
เกมเบ็ดเตล็ด

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๗. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๑-๗๐๐๑
กระบี่กระบอง
๒๐๓๐๑-๗๐๐๒
การประดิษฐ์พัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๑-๗๐๐๓
การละเล่นในพระราชพิธี
๒๐๓๐๑-๗๐๐๔
ศิลปะป้องกันตัว
๒๐๓๐๑-๗๐๐๕
หนังใหญ่
๒๐๓๐๑-๗๐๐๖
หุ่นกระบอกไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๑-๗๐๐๗
การประดิษฐ์ศิราภรณ์ไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๑-๗๐๐๘
โขนสด

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๘. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๒-๗๐๐๑
ระบำ�เบ็ดเตล็ด
๒๐๓๐๒-๗๐๐๒
ละครชาตรี
๒๐๓๐๒-๗๐๐๓
ละครนอก
๒๐๓๐๒-๗๐๐๔
ละครใน

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๙. สาขาวิชาปี่พาทย์
รหัสวิชา
๒๐๓๐๓-๗๐๐๑
๒๐๓๐๓-๗๐๐๒
๒๐๓๐๓-๗๐๐๓

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

ชื่อวิชา
อังกะลุง
การซ่อมบำ�รุงเครื่องดนตรีไทย
กลองยาว

๑๐. สาขาวิชาเครื่องสายไทย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๔-๗๐๐๑
ขลุ่ย
๒๐๓๐๔-๗๐๐๒
ขิม
๒๐๓๐๔-๗๐๐๓
จะเข้
๒๐๓๐๔-๗๐๐๔
ซอด้วง-ซออู้

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๑๑. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๕-๗๐๐๑
ขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๕-๗๐๐๒
พากย์-เจรจา- เสภา ทำ�นองเสนาะ

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
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๑๒. สาขาวิชาดุริยางค์สากล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๖-๗๐๐๑
กีตาร์
๒๐๓๐๖-๗๐๐๒
คีย์บอร์ด
๒๐๓๐๖-๗๐๐๓
เครื่องกระทบ
๒๐๓๐๖-๗๐๐๔
รีคอร์เดอร์
๒๐๓๐๖-๗๐๐๕
ไวโอลิน
๒๐๓๐๖-๗๐๐๖
โสตทักษะ
๒๐๓๐๖-๗๐๐๗
เทคโนโลยีดุริยางค์สากล
๒๐๓๐๖-๗๐๐๘
ประวัติดนตรีตะวันตก

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๑๓. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๗-๗๐๐๑
ประสานเสียง
๒๐๓๐๗-๗๐๐๒
ขับร้องเดี่ยว

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑

๑๔. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๘-๗๐๐๑
การออกแบบเครื่องแต่งกายสำ�หรับการแสดง

ท-ป-น
๐-๒-๑

๑๕. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๐๙-๗๐๐๑
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
๒๐๓๐๙-๗๐๐๒
ฟ้อนดาบ
๒๐๓๐๙-๗๐๐๓
ฟ้อนหอก
๒๐๓๐๙-๗๐๐๔
โนรา
๒๐๓๐๙-๗๐๐๕
หนังตะลุง
๒๐๓๐๙-๗๐๐๖
รำ�วงเวียนครก

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
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๑๖. สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๓๑๐-๗๐๐๑
โปงลาง
๒๐๓๑๐-๗๐๐๒
พิณ
๒๐๓๑๐-๗๐๐๓
แคน
๒๐๓๑๐-๗๐๐๔
โหวด
๒๐๓๑๐-๗๐๐๕
ซออีสาน
๒๐๓๑๐-๗๐๐๖
ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง (รองเง็ง)
๒๐๓๑๐-๗๐๐๗
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (กันตรึม)
๒๐๓๑๐-๗๐๐๘
กลองไชยมงคล
๒๐๓๑๐-๗๐๐๙
กลองปู่เจ้
๒๐๓๑๐-๗๐๑๐
กลองมองเซิง
๒๐๓๑๐-๗๐๑๑
กลองสะบัดชัย
๒๐๓๑๐-๗๐๑๒
ขับซอ
๒๐๓๑๐-๗๐๑๓
ซึง-สะล้อ
๒๐๓๑๐-๗๐๑๔
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

ท-ป-น
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๐-๒-๑

ค�ำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย
๒๐๐๐๐-๗๐๐๑
อัตลักษณ์ของภาษาไทย
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้เรื่องหลักภาษาไทย การใช้ค�ำ ประโยค อิทธิพลของภาษาอื่นที่มีต่อภาษาไทย การสร้างค�ำในภาษาไทยและ
วัฒนธรรม
๒. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน และในอาชีพอย่างสัมฤทธิผล
๓. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๒. วิเคราะห์การใช้ค�ำและการสร้างค�ำที่ใช้ในภาษาไทยตามหลักการ
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทยตามหลักการ
๔. ใช้ภาษาสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรม
ค�ำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของภาไทย หลักการใช้ภาษา การใช้ค�ำ ประโยค อิทธิพลของภาษาถิน่ และภาษาต่างประเทศทีม่ ตี อ่ ภาษาไทย
การสร้างค�ำในภาษาไทยและวรรณกรรมปัจจุบัน
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๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๒๐๐๐๐-๗๑๐๑
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่านและเขียนเขียน โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี
๒. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
๓. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเอง และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบ ให้ข้อมูล แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์และดนตรี
๓. อ่าน และเขียนบทความเกี่ยวกับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี
๔. ใช้ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี
๕. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบ การสนทนาโต้ตอบ
การให้ข้อมูล การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์และดนตรี การอ่าน และการเขียนบทความเกี่ยวกับวิชาชีพนาฏศิลป์
และดนตรี การใช้ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับวิชาชีพนาฏศิลป์ และดนตรี การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านวิชาชีพ
นาฏศิลป์ และดนตรีนานาชาติ
๒๐๐๐๐-๗๑๐๒
ภาษาอังกฤษจากเพลง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความสามารถ และมีทักษะการฟัง และพูด พร้อมทั้งมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วย
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์ ส�ำนวน ประโยค และวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงภาษา
อังกฤษในการถ่ายทอดความหมาย
๓. ตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลง
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟัง และพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย
๒. ใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายของบทเพลง
๓. อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูดภาษาอังกฤษ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การใช้
ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายของบทเพลง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�ำวันโดย
ใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง และพูดภาษาอังกฤษ
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๒๐๐๐๐-๗๑๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความสามารถ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในปริบทของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อความหมายในปริบท
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓. ตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟัง และพูดบทสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลการท่องเทีย่ วด้านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
๒. อ่าน และเขียนบทความภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓. ใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายในปริบทของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟัง และการพูดบทสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลการท่องเทีย่ ว
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี การอ่านและการเขียนบทความ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และ
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษบอกความหมายในปริบทของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
ข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
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๒๐๐๐๐-๗๑๐๔
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสฟัง พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
ที่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส
๒๐๐๐๐-๗๑๐๕
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาเยอรมันฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำความรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเยอรมัน
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๒๐๐๐๐-๗๑๐๖
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษารัสเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และน�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษารัสเซีย
๒๐๐๐๐-๗๑๐๗
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาจีนฟัง พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำความรู้มาประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน
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๒๐๐๐๐-๗๑๐๘
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และน�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น
๒๐๐๐๐-๗๑๐๙
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาเกาหลีฟงั พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และน�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลี
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๒๐๐๐๐-๗๑๑๐
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาเวียดนามฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม
๒๐๐๐๐-๗๑๑๑
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
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๒๐๐๐๐-๗๑๑๒
ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮาซามาเลเซีย
๒๐๐๐๐-๗๑๑๓
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาพม่าฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และ น�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า
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๒๐๐๐๐-๗๑๑๔
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาลาวฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และ น�ำความรูม้ าประยุกต์
ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว
๒๐๐๐๐-๗๑๑๕
ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สามารถใช้ภาษาฟิลิปปินโนฟัง พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารได้
๒. ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจากสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย แนะน�ำตนเองและผู้อื่น
๓. อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน และประโยคสั้นๆ
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การฟังบทสนทนา หรือข่าวสั้นๆ การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะน�ำตนเองและผูอ้ นื่ การอ่าน การเขียน การอ่านออกเสียงข้อความสัน้ ๆ การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และโครงสร้างประโยค
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา ฟิลิปปินโน
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๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๒๐๐๐๐-๗๒๐๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓. ใช้เทคโนโลยีสนเทศในการสืบค้น และน�ำเสนอข้อมูล
๔. มีจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท�ำงาน
๕. น�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน�ำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
๓. ประยุกต์ศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา” โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้ด้วยเทคโนโลยี การสร้างจิตวิทยาศาสตร์
๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
-
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๕. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๒๐๐๐๐-๗๓๐๑
อาเซียนศึกษา
๑-๐-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ และโครงสร้างของอาเซียน
๒. จ�ำแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่ส�ำคัญของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
๓. วิเคราะห์ความส�ำคัญของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๔. วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและโครงสร้างของอาเซียน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของแต่ละ
ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน
๔. เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาคมอาเซียน
ค�ำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการและโครงสร้างของอาเซียน การเมืองการปกครอง ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นโยบาย
และความร่วมมือในด้านต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อความสงบสุขของประชาคมอาเซียน
๒๐๐๐๐-๗๓๐๒
เศรษฐกิจพอเพียง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เพื่อให้เข้าใจความความส�ำคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้สามารถน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๓. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการด�ำรงชีวิตอย่างมีสมดุลภาพตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
๓. ก�ำหนดแนวทางและปฏิบตั ติ นในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
๔. ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างของชุมชนในการประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำไปใช้ในการบริหาร และการจัดการ
ชีวิต เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของ
โลกปัจจุบัน
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๖. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 		
๒๐๐๐๐-๗๗๐๑
ลีลาศ
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเภทของการลีลาศ ระเบียบวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาทที่
ถูกต้อง ในการลีลาศ
๒. มีทักษะในการลีลาศเบื้องต้นอย่างมี แบบแผนตามหลักสากล
๓. ปฏิบัติตามระเบียบวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาทของการลีลาศ
๔. ตระหนักถึงคุณค่า และความส�ำคัญของลีลาศในการเข้าสังคม การเสริมสุขภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมารยาทของการลีลาศ
๒. ลีลาศด้วยท่าพื้นฐานในจังหวัด ลาตินอเมริกัน ได้ อย่างน้อย ๓-๕ จังหวะ
๓. ลีลาศด้วยท่าพื้นฐานในจังหวะบอลรูม ได้อย่างน้อย ๓-๕ จังหวะ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมาของการลีลาศ หลักการเบือ้ งต้น การปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธี วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท
ในการลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศที่มีต่อสุขภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ฝึกทักษะจังหวะการลีลาศ
เบือ้ งต้น และลวดลายต่างๆ ทัง้ จังหวะลาตินอเมริกนั และจังหวะบอลลูม เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถน�ำทักษะการลีลาศไป นวัตกรรม
ใช้ในการออกก�ำลังกาย และการร่วมงานสังสรรค์ หรือผลงานสร้างสรรค์ได้ ในศตวรรษที่ ๒๑
๒๐๐๐๐-๗๗๐๒
เกมเบ็ดเตล็ด
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ชุมชนและสังคม
๓. เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๔. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความสุขในชีวิต
๕. สร้างความมีน�้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ อดทนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับการเล่นเกม
๒. แสดงทักษะการเล่นเกมถูกต้องตามกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ
๓. วิเคราะห์การวางแผนและรูปแบบของการเล่นเกม
๔. น�ำทักษะการออกก�ำลังกายมาใช้ในการเล่นเกมเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความมุง่ หมายของเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธกี ารสอนเกมเบ็ดเตล็ดมารยาท
และความปลอดภัยในการเล่นเกม การเล่นเกมพืน้ เมือง เกมประกอบจังหวะ การเป็นผูเ้ ล่นและผูน้ �ำเกมทีด่ ี การน�ำทักษะการ
ออกก�ำลังกายมาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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๗. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยโขน
๒๐๓๐๑-๗๐๐๑
กระบี่กระบอง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ก�ำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ รูปแบบของกระบี่กระบอง ความหมายและ
ความส�ำคัญของกระบีก่ ระบอง หลักการฝึกหัดกระบีก่ ระบองเบือ้ งต้น การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหัดตีลกู ไม้ได้ สามารถวิเคราะห์
บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง
๒. มีทกั ษะปฏิบตั กิ ระบีก่ ระบองเบือ้ งต้น การใช้อาวุธ การตีแม่ไม้ การตีลกู ไม้ การป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณ
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ ของ
การเล่นกระบี่กระบองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ก�ำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และรูปแบบของกระบี่กระบอง ความหมายและความ
ส�ำคัญของกระบี่กระบอง หลักการฝึกหัดกระบี่กระบองเบื้องต้น การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหัดตีลูกไม้ได้ สามารถวิเคราะห์
บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง
๒. ปฏิบัติทักษะกระบี่กระบองเบื้องต้น การใช้อาวุธ การตีแม่ไม้ การตีลูกไม้ การป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมได้ถูกต้อง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ก�ำเนิด ประวัติ ที่มา เอกลักษณ์และ รูปแบบของอธิบาย ความหมายและความส�ำคัญของกระบี่กระบอง หลักการ
ฝึกหัดกระบี่กระบองเบื้องต้น การฝึกหัดตีแม่ไม้ การฝึกหัดตีลูกไม้ได้ สามารถวิเคราะห์บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และ
ตระหนักในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง
ปฏิบตั ทิ กั ษะกระบีก่ ระบองเบือ้ งต้น การใช้อาวุธ การตีแม่ไม้ การตีลกู ไม้ การป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณ ริเริม่
สร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๒
การประดิษฐ์พัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์
เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ของเครื่องพัสตราภรณ์
ละครไทย
๒. มีทักษะการประดิษฐ์และบ�ำรุงซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องพัสตราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและ
อุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ของเครื่อง
พัสตราภรณ์ละครไทย
๒. ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยในเบื้องต้น
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์ เอกลักษณ์และ
จารีตของของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ของเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทย
ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องพัสตราภรณ์ละครไทยเบื้องต้น
๒๐๓๐๑-๗๐๐๓
การละเล่นในพระราชพิธี
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ท�ำร�ำ และเอกลักษณ์
จารีตของการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและร�ำโคม รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและ
ตระหนักในคุณค่าการแสดง
๒. มีทักษะการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและร�ำโคม
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการละเล่นในพระราชพิธี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำความรูม้ าบูรณาการใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ท�ำร�ำ  และ
เอกลักษณ์ จารีตของการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและร�ำโคม รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการ
แสดงและตระหนักในคุณค่าการแสดง
๒. มีทักษะการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและร�ำโคม
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น ท�ำร�ำ  และเอกลักษณ์ จารีตของ
การละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบงและร�ำโคม รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักใน
คุณค่าการแสดง สามารถแสดงการละเล่นในพระราชพิธี โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบ็งและร�ำโคม
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๔
ศิลปะป้องกันตัว
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และความส�ำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง ขั้นตอนวิธีการแสดงกระบี่
กระบอง การแสดงและการจัดการแสดงกระบี่กระบอง สามารถวิเคราะห์บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และตระหนัก
ในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง
๒. มีทกั ษะความสามารถในการปฏิบตั ิ วิธกี ารและ และการจัดการแสดงกระบีก่ ระบองได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ของการเล่นกระบีก่ ระบองมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำความรูม้ าบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่การเล่นกระบี่กระบองอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย และความส�ำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง ขั้นตอนวิธีการแสดง
กระบี่กระบอง การแสดงและการจัดการแสดงกระบี่กระบอง สามารถวิเคราะห์บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และตระหนัก
ในคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง
๒. ปฏิบัติทักษะกระบวนวิธีการและ และการจัดการแสดงกระบี่กระบองได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความส�ำคัญของรูปแบบของการเล่นกระบี่กระบอง ขั้นตอนวิธีการแสดงกระบี่กระบอง การแสดง
และการจัดการแสดงกระบี่กระบอง สามารถวิเคราะห์บทบาท ความส�ำคัญ ประโยชน์และตระหนักในคุณค่าของการเล่น
กระบี่กระบอง
มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติ วิธีการและ และการจัดการแสดงกระบี่กระบองได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๕
หนังใหญ่
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และเอกลักษณ์ จารีต
ของการแสดงหนังใหญ่ รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหนังใหญ่
๒. มีทักษะการแสดงหนังใหญ่และการประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ของการแสดงหนังใหญ่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และเอกลักษณ์
จารีตของการแสดงหนังใหญ่ รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหนังใหญ่
๒. แสดงหนังใหญ่และการประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มา ประเภท รูปแบบ กระบวนวิธีการแสดง ท่าเต้น และเอกลักษณ์ จารีตของการแสดง
หนังใหญ่ รูป้ ระโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหนังใหญ่ สามารถแสดงหนังใหญ่การประดิษฐ์
ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๖
หุ่นกระบอกไทยเบื้องต้น
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น กระบวนวิธีการแสดง
หลักวิธีการเชิด องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุ่นกระบอกไทย รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาส
ในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย
๒. มีทักษะการแสดงหุ่นและการประดิษฐ์ตัวหุ่นกระบอกไทยแบบล�ำลองเพื่อการแสดง
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่การแสดงหุ่นกระบอกไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำความรู้มาบูรณาการใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความหมาย ประวัตทิ มี่ า รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุน่ กระบวนวิธกี ารแสดง
หลักวิธีการเชิด องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุ่นกระบอกไทย รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาส
ในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย
๒. แสดงหุ่นกระบอกไทยและประดิษฐ์ตัวหุ่นกระบอกไทยแบบล�ำลองเพื่อการแสดง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น กระบวนวิธีการแสดง หลักวิธีการเชิด
องค์ประกอบการแสดง เอกลักษณ์และ จารีตของการแสดงหุน่ กระบอกไทย รูป้ ระโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและ
ตระหนักในคุณค่าของหุ่นกระบอกไทย แสดงหุ่นกระบอกไทยและประดิษฐ์ตัวหนังใหญ่ด้วยวัสดุเทียมเพื่อการแสดง
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๗
การประดิษฐ์ศิราภรณ์ไทยเบื้องต้น
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์
เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ของเครื่องศิราภรณ์
นาฏศิลป์ไทย
๒. มีทักษะการประดิษฐ์และบ�ำรุงซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทย
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง กระบวนวิธีการประดิษฐ์ วัสดุและ
อุปกรณ์ เอกลักษณ์และ จารีตของของศิราภรณ์ไทย รู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทย
๒. ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยในเบื้องต้น
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มา รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะตัวหุ่น กระบวนการประดิษฐ์ วัสดุและอุปกรณ์
เอกลักษณ์และ จารีตของของเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยรู้ประโยชน์ ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญของเครื่องศิราภรณ์
ละครไทย ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องศิราภรณ์นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๘
กลองยาว
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติกลองยาว ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลองยาว
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของกลองยาว
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษากลองยาว
๔. ปฏิบัติหน้าทับกลองยาว
๕. ปฏิบัติการรวมวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติที่มา ของกลองยาว มือโหมโรง ๑๒ มือ ลักษณะของเสียงกลองยาว หลักวิธีการบรรเลง ปฏิบัติเครื่องก�ำกับ
จังหวะหน้าทับกลองยาว การบรรเลงรวมวงร่วมกับการแสดง และการบ�ำรุงรักษาเครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับกลองยาว
กลองยาว จังหวะสามัญ จังหวะกลองยาว การประดิษฐ์เสียงต่าง ๆ มือโหมโรง ๑๒ มือ การอ่านโน้ตและร้องโน้ต
ตามลักษณะเสียงกลองยาว การร้องเพลงกระทุ้งสลับกับการตีกลองยาว
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๒๐๓๐๑-๗๐๐๙
โขนสด
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติที่มาโขนสด เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง
องค์ประกอบของการแสดงโขนสด รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของโขนสด
๒. มีทักษะการแสดงโขนสด
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรกั ษ์ สืบทอดและเผยแพร่การแสดงโขนสด มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรูข้ องโขนสดมาบูรณาการ
ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายประวัติที่มาโขนสด เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง
องค์ประกอบของการแสดงโขนสด รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของโขนสด
๒. แสดงโขนสด
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติที่มาโขนสด เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวน วิธีการแสดง องค์ประกอบของการ
แสดงโขนสด ศึกษาประโยชน์ ความส�ำคัญ คุณค่า โอกาสในการแสดงโขนสด การแสดงโขนสด รักความเป็นไทย มีวินัย
ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่การแสดง
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๘. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร
๒๐๓๐๒-๗๐๐๑
ระบำ�เบ็ดเตล็ด
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ หลักการปฏิบัติท่าร�ำของระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่าร�ำระบ�ำเบ็ดเตล็ด ระบ�ำกรับ หรือระบ�ำฉิ่ง และระบ�ำนางกอยหรือระบ�ำศรีชัยสิงห์
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานตระหนักและเห็นคุณค่าในวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปนิสัย มีความอดทน ขยันหมั่น
เพียรในการเรียน น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการอนุรักษ์ สืบทอดนาฏศิลป์ไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ นาฏยศัพท์ หลักการปฏิบัติท่าร�ำของระบ�ำเบ็ดเตล็ด
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ ระบ�ำเบ็ดเตล็ด ระบ�ำกรับ หรือระบ�ำฉิ่ง และระบ�ำนางกอยหรือระบ�ำศรีชัยสิงห์ ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัตคิ วามเป็นมา นาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบตั ทิ า่ ร�ำและเพลงขับร้อง ระบ�ำกรับ หรือระบ�ำฉิง่ และระบ�ำ
นางกอยหรือระบ�ำศรีชัยสิงห์
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๒๐๓๐๒-๗๐๐๒
ละครชาตรี
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย ต�ำนานทีม่ าละครชาตรี เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขัน้ ตอนกระบวนวิธกี ารแสดง
องค์ประกอบของการแสดงละครชาตรี รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของละครชาตรี
๒. มีทักษะการแสดงละครชาตรี
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครชาตรี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้ของละครชาตรีมา
บูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับความหมายต�ำนานทีม่ าละครชาตรี เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขัน้ ตอนกระบวนวิธกี ารแสดง
องค์ประกอบของการแสดงละครชาตรี รู้ประโยชน์ ความส�ำคัญ โอกาสในการแสดงและตระหนักในคุณค่าของละครชาตรี
๒. ปฏิบัติการแสดงละครชาตรี
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ต�ำนานทีม่ าละครชาตรี เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขัน้ ตอนกระบวนวิธกี ารแสดง องค์ประกอบของการ
แสดงละครชาตรี ศึกษาประโยชน์ ความส�ำคัญ คุณค่า โอกาสในการแสดงละครชาตรี ปฏิบัติการแสดงละครชาตรี รักความ
เป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ อนุรักษ์ สืบทอดและเผย
แพร่การแสดงละครชาตรี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรูข้ องละครชาตรีมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
และได้
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๒๐๓๐๒-๗๐๐๓
ละครนอก
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงและคุณค่าของละครนอก
๒. มีทักษะการแสดงละครนอก
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครนอก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้มาบูรณาการใช้
ประโยชน์ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มาของละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงละครนอก
๒. ปฏิบัติการแสดงละครนอก
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ต�ำนานที่มาละครนอก เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบของการ
แสดงละครนอก คุณค่าของการแสดงละครนอก ปฏิบตั กิ ารแสดงละครนอก รักความเป็นไทย มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ สามัคคี
มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่การแสดงละครนอก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้ของละครนอกมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและได้
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๒๐๓๐๒-๗๐๐๔
ละครใน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงและคุณค่าของละครใน
๒. มีทักษะการแสดงละครใน
๓. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ
ช่วยอนุรกั ษ์ สืบทอดและ เผยแพร่การแสดงละครใน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรูม้ าบูรณาการใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพและสังคมได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับที่มาของละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบ
ของการแสดงละครใน
๒. ปฏิบัติการแสดงละครใน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ต�ำนานที่มาละครใน เอกลักษณ์ รูปแบบ จารีตขั้นตอนกระบวนวิธีการแสดง องค์ประกอบของการ
แสดงละครใน คุณค่าของการแสดงละครใน ปฏิบัติการแสดงละครใน รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ สามัคคี
มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาท ความส�ำคัญ อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่การแสดงละครใน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถน�ำองค์ความรู้ของละครในมาบูรณาการใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและได้
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๙. สาขาวิชาปี่พาทย์
๒๐๓๐๓-๗๐๐๑
อังกะลุง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติอังกะลุง ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอังกะลุง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบระดับเสียงและหน้าที่ของอังกะลุง
๓. วิธีการดูแลรักษาอังกะลุง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ประวัติที่มา ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียงและการบ�ำรุงรักษา
อังกะลุง ประวัติที่มา ความหมายของเพลงศัพท์สังคีต เข้าใจวิธีการและหลักการการปฏิบัติอังกะลุง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต
– ร้องโน้ต และปฏิบัติเพลงโหมโรงยะวา (เพลงบูเซ็นซอร์ค, เพลงยะวาใหม่, เพลงสะมารัง, เพลงกาหรัดรายา, เพลงปูกันตาโมะ)
๒๐๓๐๓-๗๐๐๒
การซ่อมบำ�รุงเครื่องดนตรีไทย
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจคุณค่า ประเภทเครือ่ งดนตรีไทย รูปทรง สัดส่วน วัสดุ อุปกรณ์ วิธกี ารซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งดนตรีไทยประเภท
ต่าง ๆ และการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทย
๒. มีทักษะในการซ่อมบ�ำรุงและปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ได้ตามหลักวิธี
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเ้ กีย่ วกับคุณค่า ประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย และวิธกี ารซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งดนตรีไทยแต่ละประเภท
๒. ซ่อมบ�ำรุงและการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทยได้
ค�ำอธิบายรายวิชา
คุณค่าและประเภทเครื่องดนตรีไทย รูปทรง สัดส่วน วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการซ่อมบ�ำรุงเครื่องดนตรีไทยประเภท
ต่าง ๆ และการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทย
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๑๐. สาขาวิชาเครื่องสายไทย
๒๐๓๐๔-๗๐๐๑
ขลุ่ย
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียวง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย การบ�ำรุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ
๒๐๓๐๔-๗๐๐๒
ขิม
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย การบ�ำรุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพลงจีนรัว เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงพม่าเขว
เพลงลาวจ้อย หรือเพลงอื่น ๆ
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๒๐๓๐๔-๗๐๐๓
จะเข้
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผูต้ ามทีด่ ี ชืน่ ชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย การบ�ำรุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ
๒๐๓๐๔-๗๐๐๔
ซอด้วง-ซออู้
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
การบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. มีทักษะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี เพลงประเภทต่าง ๆ การบันทึกโน้ตเพลงไทย
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทย ประวัติที่มา ประเภทของเครื่อง
ดนตรีไทย และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรี
๒. บรรเลงเพลงประเภทสองชั้น และชั้นเดียว
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีกบั วิถชี วี ติ คนไทย ประวัตทิ มี่ า ประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย การบ�ำรุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ตเพลงไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว เพลงลาวจ้อย ลาวครวญ หรือเพลงอื่น ๆ
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๑๑. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
๒๐๓๐๕-๗๐๐๑
ขับร้องเพลงไทย
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการขับร้องเพลงไทย
๒. มีทักษะขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดก ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย
๒. ขับร้องเพลงไทย ประเภทต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกพื้นฐานขับร้องเพลงไทยเกี่ยวกับ ท่านั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง และจังหวะที่ใช้ในการขับร้อง เพลงแขก
บรเทศ เถา เพลงระบ�ำไก่ เพลงร�ำพลายชุมพล เพลงพืน้ บ้าน ตามหลักการและวิธกี ารขับร้องเพลงไทย ควบคูก่ ารศึกษาประวัติ
และโครงสร้างของเพลง ลักษณะบทประพันธ์ ความหมายและอารมณ์ของเพลง ศัพท์สังคีต จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับเพลงไทย
การร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง
๒๐๓๐๕-๗๐๐๒
พากย์-เจรจา เสภา ทำ�นองเสนาะ
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจการพากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านท�ำนองเสนาะ
๒. สามารถพากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านท�ำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ และบูรณาการทางวิชาชีพได้
๓. มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มุ่งมั่นฝึกฝน
ใฝ่เรียนรู้ อนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ดา้ นดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ตระหนัก รักและภาคภูมใิ จในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านท�ำนองเสนาะ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
๒. แสดงการพากย์-เจรจา ขับเสภา อ่านท�ำนองเสนาะ ประเภทต่างๆ ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด
ค�ำอธิบายรายวิชา
การพากย์ – เจรจา ขับเสภา อ่านท�ำนองเสนาะ ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการและวิธีการพากย์-เจรจา ขับเสภา
อ่านท�ำนองเสนาะ ควบคู่การศึกษาประวัติ ลักษณะบทประพันธ์ รสวรรณคดี ศัพท์สังคีตและจังหวะ
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๑๒. สาขาวิชาดุริยางค์สากล
๒๐๓๐๖-๗๐๐๑
กีตาร์
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติเทคนิคกีตาร์เบื้องต้น
๒. ฝึกปฏิบัติกีตาร์ได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงเบื้องต้น
๓. ใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๔. บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงเดี่ยวและร่วมวง ตามมาตรฐานของบทเพลงเบื้องต้น

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. ปฏิบัติตามเทคนิคเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น
๒. ปฏิบัติตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลงเบื้องต้น
๓. บรรเลงเดี่ยวเบื้องต้น
๔. ดูแลเก็บรักษากีตาร์และการใช้กีตาร์เบื้องต้น
ค�ำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้กีตาร์เบื้องต้น การดูแลเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับกีตาร์เบื้องต้น การฝึกปฏิบัติบันไดเสียง
เบื้องต้น ปฏิบัติเพลงตามแบบฝึกต่างๆ การบรรเลงกีตาร์เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ปฏิบัติเดี่ยว
๒๐๓๐๖-๗๐๐๒
คีย์บอร์ด
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน
๓. จ�ำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐาน โครงสร้างของเครือ่ งดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันไดเสียง ฝึกแบบฝึกหัด
ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง
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๒๐๓๐๖-๗๐๐๓
เครื่องกระทบ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน
๓. จ�ำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐาน โครงสร้างของเครือ่ งดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันไดเสียง ฝึกแบบฝึกหัด
ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง
๒๐๓๐๖-๗๐๐๔
รีคอร์เดอร์
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน
๓. จ�ำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐาน โครงสร้างของเครือ่ งดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันไดเสียง ฝึกแบบฝึกหัด
ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง
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๒๐๓๐๖-๗๐๐๕
ไวโอลิน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
๒ .แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน
๓. จ�ำแนกการเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี
ค�ำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐาน โครงสร้างของเครือ่ งดนตรี เทคนิคการบรรเลงเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ประเภท การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ บันไดเสียง ฝึกแบบฝึกหัด
ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การแสดงในห้องเรียน และปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การเกิดเสียง
๒๐๓๐๖-๗๐๐๖
โสตทักษะ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกทักษะโสตประสาท
๒. มีทักษะในการฝึกทักษะโสตประสาท
๓. มีเจตคติที่ดีในการการฝึกทักษะโสตประสาท

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะโสตประสาท
๒. น�ำทักษะโสตประสาทไปใช้ในการปฏิบัติดนตรีสากล
			
ค�ำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟังเสียงและอ่านโน้ตแบบ Sight Singing และ Dictation ด้วยวิธีการ Move Do
ฝึกปฏิบัติการฟังและเขียนโน้ตเบื้องต้น
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๒๐๓๐๖-๗๐๐๗
เทคโนโลยีดุริยางค์สากล
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี
๒. มีทักษะในการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ดนตรี การใช้โปรแกรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ
๓. มีเจตคติที่ดีในการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ดนตรี

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑ .แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี
๒. ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ดนตรี
๓. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ดนตรีกับการปฏิบัติดุริยางค์สากล
		
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี ส่วนประกอบหลักและระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
ใช้โปรแกรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบันทึกโน้ตเพลง และการบรรเลงบทเพลงด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ ทีน่ ยิ มใช้ในงานดนตรีสากล เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็น รวมทัง้ ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับงานดุริยางค์สากลไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติดุริยางค์สากล
๒๐๓๐๖-๗๐๐๘
ประวัติดนตรีตะวันตก
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการประวัติดนตรีสากล
๒. ตระหนักเห็นคุณค่าของประวัติทางดนตรีสากล
๓. น�ำความรู้เกี่ยวกับประวัติทางดนตรีสากลไปใช้อย่างสร้างสรรค์

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติทางดนตรีสากล
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ประวัติทางดนตรีสากลไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา วิวัฒนาการของการดนตรีสากล คีตกวี และประเภทของเครื่องดนตรีสากลในยุคต่าง ๆ ตามลักษณะ
สภาพสังคม
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๑๓. สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
๒๐๓๐๗-๗๐๐๑
ประสานเสียง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นที่สูงขึ้น
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major
๓. ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
๔. ปฏิบัติขับร้องบทเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ
๕. ปฏิบัติขับร้องเพลง Round/Cannon
๖. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๗. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๘. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากล หลักวิธีการร้องขั้นพื้นฐาน Scale, Interval และ Major ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงเพลง
Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ ปฏิบัติขับร้องเพลง Round/Cannon ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์
ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๒๐๓๐๗-๗๐๐๒
ขับร้องเดี่ยว
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมทางภาษาตะวันตก
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัติคีตศิลป์สากล
๔. รู้และเข้าใจวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี (เส้นเสียง)
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการร้องขั้นที่สูงขึ้น Scale, Interval และ Major
๓. ปฏิบัติขับร้องเดี่ยว
๔. ปฏิบัติขับร้องบทเพลง Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ
๕. คิด วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระชื่นชม สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้บูรณาการการทักษะได้ตามที่ก�ำหนด
๖. การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง
๗. มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากล หลักวิธีการร้องขั้นพื้นฐาน Scale, Interval และ Major ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงเพลง
Folk Song, เพลงพิธี และเพลงตามเทศกาลต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลง ประยุกต์ความรู้ บูรณาการทักษะได้ตามบทเพลง
การบ�ำรุงรักษาเส้นเสียง มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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๑๔. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
๒๐๓๐๘-๗๐๐๑
การออกแบบเครื่องแต่งกายสำ�หรับการแสดง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
๒. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ
๓. สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเพื่อการแสดงประเภทต่าง ๆ

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องแต่งกายโดยสังเขป
๒. ออกแบบเครื่องแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับส�ำหรับการแสดง
๓. น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเพื่อการแสดงประเภทต่าง ๆ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติเครื่องแต่งกายส�ำหรับการแสดง องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ทรงผม เครื่องประดับส�ำหรับการแสดง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเพื่อการแสดงประเภทต่าง ๆ
๑๕. สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้าน
๒๐๓๐๙-๗๐๐๑
การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลการแสดงของไทย
รูค้ ณ
ุ ค่าการแสดงพืน้ บ้านภาคอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแสดงพื้นบ้านภาค
อีสานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ชื่อและท�ำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ประโยชน์ของ
การฝึกปฏิบัติเพลงต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
ฟ้อนโปงลาง ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนไทภูเขา เป็นต้น
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๒๐๓๐๙-๗๐๐๒
ฟ้อนดาบ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนดาบ
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาดาบ
๓. มีทักษะการฟ้อนดาบ
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการฟ้อนดาบ

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนดาบ
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการฟ้อนดาบ
๓. เก็บและดูแลรักษาดาบ
๔. ปฏิบัติทักษะการฟ้อนดาบ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนดาบ ปฏิบัติทักษะการ
ฟ้อนดาบแบบพ่อครูค�ำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ และ/หรือ ฟ้อนดาบแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนดาบ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของการแสดง
พื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒๐๓๐๙-๗๐๐๓
ฟ้อนหอก
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนหอก
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาหอก
๓. มีทักษะการฟ้อนหอก
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการฟ้อนหอก

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการฟ้อนหอก
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการฟ้อนหอก
๓. เก็บและดูแลรักษาหอก
๔. ปฏิบัติทักษะการฟ้อนหอก
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการฟ้อนหอก ปฏิบัติทักษะการ
ฟ้อนหอกแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนหอก สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
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๒๐๓๐๙-๗๐๐๔
โนรา
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมาย ความส�ำคัญ และองค์ประกอบของการแสดงโนรา
๒. ปฏิบตั ทิ า่ ร�ำแม่ทา่ ร�ำประสมท่า ร�ำบทครูสอน ร�ำเพลงครู (๑๒ท่า) กลวิธกี ารปฏิบตั กิ ารขับบท การรับบท ท�ำนอง
เพลงร่ายหน้าแตระ ท�ำนองเพลงกราว และจังหวะหน้าทับประกอบการร�ำ
๓. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส�ำคัญ ของการแสดงพืน้ บ้านโนรา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ และของชาติไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติที่มา ความหมาย ความส�ำคัญ และองค์ประกอบของการแสดงโนรา
๒. ปฏิบัติท่าร�ำปฏิบัติร�ำแม่ท่าร�ำประสมท่า ร�ำบทครูสอน ร�ำเพลงครู (๑๒ ท่า) กลวิธีการปฏิบัติการขับบท
การรับบท ท�ำนองเพลงร่ายหน้าแตระ ท�ำนองเพลงกราว และจังหวะหน้าทับประกอบการร�ำ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติเป็นมา ความหมาย ความส�ำคัญ และองค์ประกอบของการแสดงโนรา ฝึกปฏิบัติร�ำแม่ท่าร�ำประสม
ท่าร�ำบทครูสอน ร�ำเพลงครู (๑๒ ท่า) กลวิธีการปฏิบัติการขับบท การรับบท ท�ำนองเพลงร่ายหน้าแตระ ท�ำนอง เพลงกราว
และจังหวะหน้าทับประกอบการร�ำ เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธกี ารปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องอันเป็นความตระหนัก
และเห็นคุณค่าความส�ำคัญ ของการแสดงพื้นบ้านโนรา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย
๒๐๓๐๙-๗๐๐๕
หนังตะลุง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมา แหล่งก�ำเนิด รูปแบบ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของหนังตะลุงที่มีต่อสังคม พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง
การอนุรักษ์ภาษาถิ่น
๒. ปฏิบัติการแสดงหนังตะลุง บรรเลงเพลงโหมโรง เพลงเลย บทสั้น บทยาวฯลฯ
๓. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส�ำคัญ ของการแสดงหนังตะลุง อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แหล่งก�ำเนิด รูปแบบ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุง
ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของหนังตะลุงที่มีต่อสังคม พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง
การอนุรักษ์ภาษาถิ่น
๒. ปฏิบัติการแสดงหนังตะลุง บรรเลงเพลงโหมโรง เพลงเลย บทสั้น บทยาวฯลฯ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา แหล่งก�ำเนิด รูปแบบ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั บทบาทของหนังตะลุงทีม่ ตี อ่ สังคม พิธกี รรมความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับการแสดงหนังตะลุง การอนุรกั ษ์ภาษาถิน่ ปฏิบตั กิ าร
แสดงหนังตะลุง บรรเลงเพลงโหมโรง เพลงเลย บทสั้น บทยาวฯลฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในการแสดงหนังตะลุง อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย
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๒๐๓๐๙-๗๐๐๖
รำ�วงเวียนครก
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีความรู้และความเข้าใจศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเล่น ร�ำวงเวียน
ครกแบบท่า
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ เพลงร้อง และดนตรีประกอบการแสดงร�ำวงเวียนครกแบบท่า จ�ำนวน ๑๖ เพลง ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน
๓. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงร�ำวงเวียนครกแบบท่า อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สามารถอนุรกั ษ์ สืบทอด
เผยแพร่ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเล่นร�ำวงเวียนครกแบบท่า
๒. ปฏิบัติท่าร�ำ เพลงร้อง และดนตรีประกอบการแสดงร�ำวงเวียนครกแบบท่า จ�ำนวน ๑๖ เพลง ได้ถูกต้องตาม
แบบแผน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเล่น ร�ำวงเวียนครกแบบท่า ฝึกทักษะปฏิบัติท่าร�ำ 
เพลงร้อง และดนตรีประกอบการแสดงร�ำวงเวียนครกแบบท่า จ�ำนวน ๑๖ เพลง ได้ถูกต้องตามแบบแผน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงร�ำวงเวียนครกแบบท่า อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป
๑๖. สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
๒๐๓๑๐-๗๐๐๑
โปงลาง
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง)
อย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปงลาง ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ลายโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลัก
การปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสาน ปฏิบัติทักษะ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
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๒๐๓๑๐-๗๐๐๒
พิณ
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ต่อดนตรีพนื้ บ้านอีสาน (พิณ) อย่างอิสระ
และชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับพิณ ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ปฏิบัติทักษะ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๒๐๓๑๐-๗๐๐๓
แคน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) อย่าง
อิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแคน ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน) ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (แคน)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ปฏิบัติทักษะ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
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๒๐๓๑๐-๗๐๐๔
โหวด
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด)
อย่างอิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโหวด ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด) ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โหวด)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ปฏิบัติทักษะ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๒๐๓๑๐-๗๐๐๕
ซออีสาน
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) ลายในหลักสูตรได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) อย่าง
อิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับซออีสาน ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสาน ประวัตคิ วามเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สงั คีต วิธกี ารและหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ปฏิบัติทักษะ ลายล�ำโปงลาง ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า
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๒๐๓๑๐-๗๐๐๖
ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง (รองเง็ง)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
๓. มีทักษะการปฏิบัติดนตรี
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติดนตรี

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการปฏิบัติดนตรี
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรี
๔. ปฏิบัติทักษะการปฏิบัติดนตรี
ค�ำอธิบายรายวิชา
จ�ำแนกประเภทเครื่องดนตรีที่ใช้ ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบอื่น ๆ ของการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ตอนล่าง ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับดนตรีรองเง็ง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนักเห็นคุณค่า
ของการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒๐๓๑๐-๗๐๐๗
ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (กันตรึม)
๐-๒-๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของดนตรีไทยรู้คุณค่าดนตรี
พื้นบ้านอีสาน และความส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
๒. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง (กันตรึม) ได้
๓. มีกิจนิสัยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานที่
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ซออีสาน) อย่าง
อิสระและชื่นชม
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับดนตรีอีสานตอนล่าง (กันตรึม) ประวัติที่มา
๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีสานตอนล่าง (วงกันตรึม)
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงกันตรึม)
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ส่วนประกอบ ลักษณะเสียง
และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง ประวัติความเป็นมา ความหมายของลาย ศัพท์สังคีต วิธีการและหลัก
การปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนล่าง
ปฏิบัติทักษะ วงกันตรึม
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๒๐๓๑๐-๗๐๐๘
กลองไชยมงคล
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองไชยมงคล
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองไชยมงคล
๓. มีทักษะการตีกลองไชยมงคล
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองไชยมงคล

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองไชยมงคล
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองไชยมงคล
๓. เก็บและดูแลรักษากลองไชยมงคล
๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองไชยมงคล
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองไชยมงคล ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองไชยมงคลแบบพ่อครูมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองไชยมงคล
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒๐๓๑๐-๗๐๐๙
กลองปู่เจ่
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองปู่เจ่
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองปู่เจ่
๓. มีทักษะการตีกลองปู่เจ่
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองปู่เจ่

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองปู่เจ่
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองปู่เจ่
๓. เก็บและดูแลรักษากลองปู่เจ่
๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองปู่เจ่
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองปู่เจ่ ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองปูเ่ จ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับศิลปะการตีกลองปูเ่ จ่ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก
เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
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๒๐๓๑๐-๗๐๑๐
กลองมองเซิง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองมองเซิง
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองมองเซิง
๓. มีทักษะการตีกลองมองเซิง
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองมองเซิง

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองมองเซิง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองมองเซิง
๓. เก็บและดูแลรักษากลองมองเซิง
๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองมองเซิง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองมองเซิง ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองมองเซิง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองมองเซิง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ
ตระหนัก เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒๐๓๑๐-๗๐๑๑
กลองสะบัดชัย
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองสะบัดชัย
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษากลองสะบัดชัย
๓. มีทักษะการตีกลองสะบัดชัย
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการตีกลองสะบัดชัย

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของกลองสะบัดชัย
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการตีกลองสะบัดชัย
๓. เก็บและดูแลรักษากลองสะบัดชัย
๔. ปฏิบัติทักษะการตีกลองสะบัดชัย
ค�ำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย โอกาสที่แสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการตีกลองสะบัดชัย ปฏิบัติทักษะ
การตีกลองสะบัดชัยแบบพ่อครูค�ำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะการตีกลองสะบัดชัย สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเทศชาติ
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๒๐๓๑๐-๗๐๑๒
ขับซอ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการขับซอ
๒. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาสุขภาพอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงของตนเอง
๓. มีทักษะการขับซอ
๔. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติการขับซอ

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของการขับซอ
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของการขับซอ
๓. ดูแลรักษาสุขภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง
๔. ปฏิบัติทักษะการขับซอ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา ประเภท และองค์ประกอบอื่นๆ ของขับซอพื้นบ้านภาคเหนือ การขับซอท�ำนองเพลงอื่อ เรื่อง
ไก่หน้อยดาววี การขับซอท�ำนองเพลงพม่าเรื่อง เจ้าสุวัตรนางบัวค�ำ ปฏิบัติทักษะการขับซอท�ำนอง เพลงอื่อเรื่อง ไก่หน้อย
ดาววี การขับซอท�ำนองเพลงพม่า เรื่อง เจ้าสุวัตรนางบัวค�ำ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขับซอพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของขับซอพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
๒๐๓๑๐-๗๐๑๓
ซึง-สะล้อ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง
๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๔. มีทักษะการบรรเลงสะล้อ-ซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีสะล้อ-ซึง

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงสะล้อ-ซึง
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีสะล้อ-ซึง
๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา และ องค์ประกอบอื่นๆ ของวงสะล้อ-ซึง ความรู้เกี่ยวกับวิธีฝึกทักษะ วงสะล้อ-ซึงเบื้องต้น
ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ ความรู้เกี่ยวกับจังหวะกลองพื้นบ้านภาคเหนือ ปฏิบัติทักษะ
สะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ และจังหวะกลองพื้นบ้านภาคเหนือ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วงสะล้อ-ซึง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีพน้ื บ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของประเทศชาติ
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๒๐๓๑๐-๗๐๑๔
วงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. รู้ เข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๒. รู้ เข้าใจ อธิบาย ความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๓. มีทักษะการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๔. มีทักษะการบรรเลงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง) เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๕. มีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ในการฝึกปฏิบัติวงดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)

๐-๒-๑

สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของวงวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและที่มาของเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
๓. เก็บและดูแลรักษาเครื่องดนตรีวงป้าดก๊อง (พาทย์ฆ้อง)
๔. ปฏิบัติทักษะการบรรเลงสะล้อหรือซึง เพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์
ค�ำอธิบายรายวิชา
ที่มา ความหมายของเพลง และหลักการบรรเลงวงป้าดก๊อง(พาทย์ฆ้อง) การนั่ง การจับ การตี การวางนิ้ว
การไล่นิ้ว การระบายลม ปฏิบัติวงป้าดก๊อง เพลงปราสาทไหว เพลงฉัตร เพลงผีมดห้อยผ้า เพลงมวย
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คำ�อธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๒๐๐๐๐*๒๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐*๒๐xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

ท-ป-น
๐-๒-๐
๐-๒-๐
๐-๒-๐
๐-๒-๐
๐-๒-๐

๒๐๐๐๐-๒๐๐๑
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๐-๒-๐
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
๑. เขาใจหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม
๒. วางแผน ดําเนินการ การน�ำหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
๓. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม่ สรางสรรคแ ละ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. วางแผน ดําเนินการ การน�ำหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
๒. ใชกระบวนการกลุมในการจัดและรวมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คําอธิบายรายวิชา
การวางแผน ด�ำเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การใช้
กระบวนกลุ่ม การเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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๒๐๐๐๐-๒๐๐๒
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด STEAM
๐-๒-๐
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
๑. เขาใจหลักการและแนวทางการสร้างนวัตกรรม หลักการบูรณาการความรู้ ตามแนวคิด STEAM
๒. วางแผน ดําเนินการ สร้างต้นแบบ ประเมินผล แกไข ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิด STEAM
๓. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม่ สรา งสรรคแ ละ
สามารถทํางานรวมกับผู้อื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม หลักการบูรณาการความรู้ ตามแนวคิด STEAM
๒. วางแผน ดําเนินการ สร้างต้นแบบ ประเมินผล แกไข ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิด STEAM
๓. ใชกระบวนการกลุมในการสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM
คําอธิบายรายวิชา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และกระบวนการทางวิศวกรรม
ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
๒๐๐๐๐-๒๐๐๓
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑
๐-๒-๐
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
๑. เขาใจองค์ประกอบ และหลักการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร
๒. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
๓. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม่ สรา งสรรคแ ละ
สามารถทํางานรวมกับผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ ท�ำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
๒. วางแผนและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
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๒๐๐๐๐-๒๐๐๔
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๒
๐-๒-๐
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น�ำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย
๒. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งาน
อย่างรู้เท่าทัน
๓. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม่ สรางสรรคแ ละ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
๑. วางแผนและรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น�ำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
๒. วางแผนและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
คําอธิบายรายวิชา
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ในการรวบรวม ประมวลผล
หรือสร้างทางเลือก การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูลโดยเทียบเคียงจากข้อมูล
หลายแห่ง แยกแยะข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
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ภาคผนวก
- ตัวอย่างแผนการเรียนหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ทัศนศิลป์
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ทัศนศิลป์
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕..) และ หลักสูตร
นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕..
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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ปวช.๑ ภาคเรียนที่ ๑

(ตัวอย่าง) แผนการเรียน
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาวิชา………………………....
------------------------------------------------

รหัสวิชา
รายวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒๐๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
๒๐๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๑
๒๐๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒๐๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๐
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๐
๐
๐

๑
๒
๑
๑
๑

๒
๑
๑

๐
๐
๐

๒
๑
๑

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๑
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๒

๐
๐

๒
๒

๑
๑

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม.........................................................
รวม ๓๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๐
๑๐

๒
๒๔

๐
๒๑

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐xxx-xxxx วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๑ พื้นฐานนาฏกรรมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๒ ศิลปะการละครเบื้องต้น
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐xxx-xxxx
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐xxx-xxxx
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ปวช.๑ ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒๐๐๐๐-๑๑๐๒ ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเพื่อการอาชีพ
๒๐๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๒๐๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒
๒๐๐๐๐-๑๕๐๒ ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๑
๐
๑
๑
๑

๐
๒
๐
๐
๐

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๑
๑

๐
๐
๐

๒
๑
๑

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๓
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๔

๐
๐

๒
๒

๑
๑

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม.........................................................
รวม ๓๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๐
๙

๒
๒๔

๐
๒๐

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐xxx-xxxx วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๓ มหรสพไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๔ นาฏศิลป์ตะวันตก
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐xxx-xxxx
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐xxx-xxxx
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ปวช.๒ ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒๐๐๐๐-๑๑๐๓ ภาษาไทยสร้างเชิงสรรค์
๒๐๐๐๐-๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปกรรม
๒๐๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
๒๐๐๐๐-๑๕๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๐
๐
๑
๒
๑

๒
๒
๐
๐
๐

๑
๑
๑
๒
๑

๒
๑
๑

๐
๐
๐

๒
๑
๑

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๕
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๖

๐
๐

๒
๒

๑
๑

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม.........................................................
รวม ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๐
๙

๒
๒๖

๐
๒๑

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐xxx-xxxx วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๕ ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๖ เครื่องดนตรีไทย
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐xxx-xxxx
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐xxx-xxxx
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ปวช.๒ ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒๐๐๐๐-๑๑๐๔ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๒๐๐๐๐-๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษสาหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์
๒๐๐๐๐-๑๓๐๔ โครงงาน
๒๐๐๐๐-๑๖๐๒ พลศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๑
๐
๐
๐

๐
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑

๒
๑
๑

๐
๐
๐

๒
๑
๑

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๗
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๘

๐
๐

๒
๒

๑
๑

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม.........................................................
รวม ๓๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๐
๖

๒
๒๘

๐
๑๙

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐xxx-xxxx วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๗ สังคีตนิยมไทย
๒๐๓๐๐-๐๑๐๘ ทฤษฎีโน้ตร้องโน้ต
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐xxx-xxxx
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐xxx-xxxx
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ปวช.๓ ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒๐๐๐๐-๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางาน
๒๐๐๐๐-๑๔๐๓ สถิติเบื้องต้น

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๐

๒

๑

๑

๐

๑

๒
๑
๑

๐
๐
๐

๒
๑
๑

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๐

๘

๒

๑

๒

๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๙
๒๐๐๐๐-๗xxx เลือกเสรี ๑๐

๐
๐

๒
๒

๑
๑

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม...........................
รวม ๔๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๐
๗

๒
๓๔

๐
๒๑

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐xxx-xxxx
วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒๐๓๐๐-๐๑๐๙ สังคีตนิยมสากล
๒๐๓๐๐-๐๑๑๐ ทัศนศิลป์
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒๐xxx-xxxx
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒๐xxx-xxxx
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒๐๓xx-๕๐๐๑ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
๒๐๓xx -๕๕๐๑ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑

หมายเหตุ: ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๑ และ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๑ สามารถนาชั่วโมง
การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนอกเวลาเรียนมานับได้
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ปวช.๓ ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

รายวิชา

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชา
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
๒๐๓xx -๕๐๐๒ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
๒๐๓xx -๕๕๐๒ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หน่วยกิต

๒

๐

๒

๐

๑๒

๖

๑

๔

๓

๐

๘

๒

๑

๒

๒

๐

๒

๐

๔

๒๘

๑๔

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒๐๐๐๐-๒๐xx กิจกรรม
.....................................................................
รวม ๓๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมายเหตุ: ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ๒ และ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๒ สามารถนาชั่วโมง
การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนอกเวลาเรียนมานับได้
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รายงานการประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
..............................................
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม
๒. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี

๓. นางนภาพร อาร์มสตรอง

๔. นายยศพล เวณุโกเศศ

๕. นายเอนก อาจมังกร

๖. นายกาพล วันทา
๗. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต
๘. นายจักรพรรดิ วะทา
๙. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์
๑๐. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
๑๑. นางประกอบ ลาภเกษร
๑๒. นางประพิน อันวาเบค
๑๓. นายสด แดงเอียด
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นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักการสังคีต กรมศิลปากร
แทนอธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9/21/21 4:08 PM

375

๑๔. นายสมบัติ แก้วสุจริต
๑๕. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๑๖. พลตารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์
๑๗. นายโอภาส เขียววิชัย
๑๘. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
๑๙. นายกิตติ อัตถาผล
๒๐. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
๒๑. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคา
๒๒. นายบารุง พาทยกุล
๒๓. นายจรัญ หนองบัว
๒๔. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย
๒๕. นายอานวย นวลอนงค์
๒๖. นายประณุท ไชยานุพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
กรรมการ
ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
กรรมการ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม
๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
๓. นายสมภพ เขียวมณี
๔. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
๕. นายเด่น หวานจริง

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
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๖. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
๗. นายภัทรชัย พ่วงแผน
๘. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองคา
๙. นางสาวศิริพร สวัสดิ์ถึก
๑๐. นายธนพล ภาคสุข

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อานวยการกองกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นิติกร
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พ.ศ. ๒๕...)
ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนาฏดุ ริ ย างค ศิ ล ป์ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พุทธศักราช ๒๕..) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
๒๕๖๒ เพื่อผลิ ตกาลั งคนที่ มีความสามารถเฉพาะด้ านนาฏศิล ป์ ดุริยางคศิล ป์และคีต ศิล ป์ ทั้ งไทยและสากล
ตลอดจนศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดแผนการเรียนระบบ และวิธีการเรียนที่
เหมาะสมตรงตามศักยภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ
ระเบียบ/กฎหมาย
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(พ.ศ. ๒๕...)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พุทธศักราช ๒๕..) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อผลิตกาลังคนที่มีความสามารถเฉพาะ ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พุทธศักราช ๒๕..)
การปรับปรุงหลักสูตร
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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การวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
การเห็นชอบหลักสูตร
สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕..) ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๒
การปรับปรุงหลักสูตรหลังการวิพากษ์
วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
หลักการของหลักสูตร
๑. เป็นหลักสูตรวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝีมือให้มี สมรรถนะ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถาน ประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
๒. เป็นหลักสูตรด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒ นา สร้ างสรรค์ นวัตกรรม ด้ว ยความรู้ทางด้านนาฏศิล ป์ ดุริยางคศิล ป์และคีต ศิล ป์ ทั้งไทยและสากล ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ ด้านด้วย
การปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน
๓. เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกัน
ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ เรียนรู้
พัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ของชาติ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑. เพื่อให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ คีต
ศิลป์ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ
ไป
ปฏิบัติงานอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญามีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้าง อาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๓. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน
รัก
หน่วยงาน สามารถทางานเป็นหมู่คณะ ได้ดี มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
๔. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด มีความ รับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงานท้องถิ่น และประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม
เข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี จิ ต ส านึ ก ด้ า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู้ จั ก ใช้ แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
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๕. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ จิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
๖. เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรักชาติสานึก ความ
เป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(พ.ศ. ๒๕...)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน
๑. หลั กสู ตรนาฏดุริ ยางคศิล ป์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของอาชีวศึกษาหรือไม่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระวี น า เอี่ ย มยี่ สุ่ น ได้ ชี้ แ จงว่ า หลั ก สู ต รนาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ปรับโครงสร้างตามอาชีวศึกษา และได้ส่งให้อาชีวศึกษาตรวจสอบแล้ว ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
มติสภาสถาบัน อนุมัติหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พ.ศ. ๒๕...)
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นายประณุท ไชยานุพงศ์
นายอานวย นวลอนงค์
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