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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์   ภาควิชาดนตรี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Music Program in Thai Music 
 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Music (Thai Music) 

  อักษรย่อปริญญา 
ชื่อย่อ (ไทย)  : ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.M. (Thai Music) 
 

3. วิชาเอก   
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
    138  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 
       5.2 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 5.6 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการก่ึงวิชาชีพ 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
           6.2 เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556      
           6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการวิชาการเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที ่6 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
สภาวิชาการเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที ่........ วันที่ ..…...........เดือน……………..………..พ.ศ………………………. 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที ่........ วันที่ ..…...........เดือน……………..………..พ.ศ……………………….. 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    8.1 ศิลปิน 
          8.2 นักวิชาการดนตรี 
          8.3 นักวิเคราะห์ วิจารณ์ และนักวิจัย 
          8.4 บุคลากรทางการศึกษา 
         8.5 นักวิชาการวัฒนธรรม 
          8.6 นักบริหารจัดการการแสดงดนตรี 
          8.7 ธุรกิจด้านการดนตรี 
          8.9 ครู อาจารย์ (โดยต้องผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพ่ิมเติม หลังส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย) 
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9.    ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวน ชม./สัปดาห์) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตร 
1 นางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศป.ม. 

 
กศ.บ.  

มานุษยดุรยิางควิทยา 
 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ไทย 
 
ไทย 

2543 
 
2537 

12 12 

2 นางสาวณัฏฐนิช  นักป่ี 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
ศศ.ม.  
 
ศศ.บ.  

ดนตร ี
 
ดนตรี  
 
ดุริยางคศลิป์ไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 
 
ไทย 

2557 
 
2554 
 
2551 

12 12 

3 นางสาวบุตรี  สุขปาน 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ดนตร ี
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 
ไทย 

2550 
 
2546 

15 15 

4 นายพรชัย  ผลนโิครธ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
ค.บ.  

ดนตรีปฏิบัติ  
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อยุธยา 

ไทย 
ไทย 

2553 
2547 
 

15 15 

5 นายโสภณ  ลาวรรณ ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
 
ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป ์
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 

2555 
 
2547 

15 15 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในที่ตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ  และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
และต่อยอด เพ่ือเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2579 (ไทยแลนด์ 4.0) โดยอาศัยคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติที่การพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต(สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย)  สามารถร่วมพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติในอีก 
20 ปีได้ กล่าวคือ  สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของ
ธุรกิจได้ นอกจากนี้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมุ่งเป้าให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองในแต่
ละด้านเพ่ือมีศักยภาพที่จะสามารถก้าวทันและด ารงตนให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
รวมถึงบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่สามารถคิดวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ คนไทยใฝ่ดี   
มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย) เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้ พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึงเพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย)  ได้
ตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถพ่ึงพาตนเองตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองได้ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยที่มุ่งสร้างนวัตกรรม
และผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่บัณฑิตในยุคความมั่นคง มั่งค่ังที่ยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 ว่า วัฒนธรรม
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนและชาติ รวมทั้งการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสู่สากล คณะ
มนุษยศาสตร์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ ในการพัฒนาก าล ังคนของประเทศให ้ม ีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา วัฒนธรรม คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็น ทั้งยังมีความม่ันใจที่จะก้าวสู่
โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ หรือวงการวิชาการ
ต่างๆ ดังนั้น คณะจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ซึ่งได้
บรรจุรายวิชาที ่ม ีความหลากหลายทั ้งทางด้านทักษะและวิชาการ  ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการท างานทางด้านวัฒนธรรม นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ทางดนตรีซึ่งได้แก่รายวิชาการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติดนตรีอันเป็นสิ่งที่สามารถน าไปสู่การ
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เชื่อมโยงงานวิชาการ งานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และน าไปเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
วัฒนธรรมการดนตรีของชนชาติต่างๆในอาเซียนซึ่งได้แก่รายวิชางานภาคสนามดนตรี วิชาดนตรีและ
เพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจด้านดนตรี ได้แก่รายวิชาธุรกิจและการบริหารจัดการดนตรี ซึ่งทั้ง 4 รายวิชาเป็นรายวิชาใหม่ที่
ก าหนดให้เป็นรายวิชาบังคับเพ่ือตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถ
เรียนรู้และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการดนตรีของชาติต่างๆ ในอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน การ
สร้างสรรค์งานภายใต้ภูมิปัญญาตนเองและอาเซียน การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมการดนตรี 
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร การจัดท าคู่มือการเรียนรู้ในรูปแบบภาษาต่างๆ พร้อมทั้ง
สร้างก าลังคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและข้อมูลทางวัฒนธรรมการดนตรีได้ เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
      12.2.1  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในการปฏิบัติและทางทฤษฎี 

ของดนตรีไทย รวมทั้งทฤษฎีดนตรีต่างๆ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงดนตรีไทยสู่ความเป็นสากล 
(2) ด้านการวิจัย 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้นพ้ืนฐานได้  

สามารถแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี  คิดนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ น าความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา หรือใช้เป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติด้านดนตรี 

ไทย ซึ่งสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประกอบอาชีพอิสระได้
เป็นอย่างด ี

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของดนตรีไทยอันเป็น 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่สู่นานาชาติ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม  
      12.2.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่สามารถค้นคว้าองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียน เพ่ือประโยชน์

ทางวิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
(3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะและความสามารถทางวิชาเอกและวัฒนธรรมเพ่ือ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
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(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ และสามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

(5) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  โดยผ่านการศึกษา
งานรายวิชา เช่น วิชาดนตรีอาเซียน ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย  เป็นต้น รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    -   ไม่มี   - 

13.2 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รหัส                      ชื่อวิชา                                                   หน่วยกิต 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(1-2-0)  

   Communicative English for Specific Purposes 
205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(1-2-0)

   Communicative English for Academic Analysis 
205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  1(1-2-0)

   Communicative English for Research Presentation 
          208000          วรรณคดีกับชีวิต                                                   3(2-2-5) 
                               Literature and Life 
         208001           การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-5) 
                               Thai Language Writing for Communication 
         784101  ปรัชญาเบื้องต้น                                                    3(3-0-6) 
                               Introduction to Philosophy 
         784104         การใช้เหตุผล                                                       3(3-0-6) 
                              Reasoning 
         784207          มนุษย์กับศาสนา                                                   3(3-0-6) 
                             Man  and Religion 
         202303          ดนตรีและศิลปะการแสดงอาเซียน                              3(3-0-6) 
                    ASEAN Music and Performing Arts 
        776261          ภาษาและคติชนอาเซียน                                         3(3-0-6) 
                             ASEAN Languages and Folklore 
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          13.3 การบริหารจัดการ 
           คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่มีความประสงค์จะให้นิสิตได้เลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี ต้องท า
หนังสือเพ่ือขอเปิดรายวิชาและติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยระบุมาในหนังสือดังกล่าว  

ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น เมื่อคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่มีความ 
ประสงค์ที่จะให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติเปิดรายวิชาโดย
ระบุรายละเอียด ชื่อรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือ
ภาควิชาจะได้ด าเนินการประสานและเปิดรายวิชานั้นๆต่อไป  ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาที่ใช้รหัสของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
           ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและ/หรือ คณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าสอนและ ค่าสอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

    ดนตรีน าชีวิตไปสู่ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาชาติ 
1.2 ความส าคัญ  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์เพ่ือ

การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนี้ 

1. ดนตรีโน้มน าให้มนุษย์สามารถใช้ศาสตร์เพ่ือการสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาตนเองและชาติ 
2. ดนตรีโน้มน าให้มนุษย์สามารถใช้เป็นศิลปะเพ่ือการด ารงชีวิต 
3. ดนตรีโน้มน าให้มนุษย์สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติได้อย่างยิ่งยืน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีอัตตลักษณ์ 
เก่งงาน  เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คือ ดนตรีน าชีวิตไปสู่ศาสตร์และศิลป์เพ่ือการ
สร้างสรรค์พัฒนาชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
               1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติดนตรีไทย 
               2. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ผลิตผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
               3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านดนตรีไทย  เพ่ือพัฒนาชาติ  โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ทางทักษะและวิชาการ  มาประยุกต์กับแนวคิดร่วมสมัย ในการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก  
               4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนาหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็น
ในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และหลักฐาน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จ
หลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรปี 2561 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ 
ในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาระบบและ
กระบวน การจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตมี     
อัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน 
เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ
เก่งพิชิตปัญหา เป็นที่
ต้องการของแหล่งจ้างงาน
ระดับแนวหน้าของประเทศ 
(Demand Based 
Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์ที่เฉลี่ย 

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge 
Based Society ด้วยจิตส านกึของความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองด้วยระบบ e-Learning ซ่ึง
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
(Language Center) จะเป็นหน่วย
สนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่
คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการ
สอนที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วน
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้
คิด ให้ค้นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้
ปฏิบัติ 
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาคเรียน
ละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจนครบ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
-จัดให้มีรายวิชาชีพบังคับท่ีสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดรายวิชา จ านวน 3 
รายวิชา 
-  มีระบบ Co-operative Education 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย จัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem Based 

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 
และ 4 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.  นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือ  
สหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 
4.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 
5.  ร้อยละของนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี (6 หน่วยกิต) 
6.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด                                          
7.  ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านตามหลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
8. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
9. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของ
บัณฑิตสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

Learning/Topic Based Learing แทน 
Content Based Learning  
-  มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดยมี
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-  ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรีทุกคน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่
เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีดความสามารถ
ของบัณฑิต (Competency Based 
Assessment) โดย จัดให้มีระบบวัด 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. การพัฒนาการเรียน  
การสอน 

-  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
อบรม/สัมมนา เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

-  ปริมาณโครงการที่เข้าอบรมต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- สนับสนุนการผลิตเอกสาร และสื่อการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

-  ปริมาณเอกสาร และสื่อการเรียน
การสอนต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

3.  การพัฒนานิสิต -  น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียน
การสอน ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้นิสิต 

-  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทาง 
ดุริยางคศาสตร์ไทย, งานวิจัย 

-  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี -  รายงานผลโครงการของภาควิชา 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 

-  การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี -  กิจกรรม/รายงานผลงานการ
สร้างสรรค ์
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4.  การบริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  ส่งเสริมการน าความรู้ทางวิชาการด้าน
ดนตรีไทย ทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  
- ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ดนตรีไทย 

-  โครงการ/กิจกรรมด้านบริการ
วิชาการ 
-  โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-  ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

-  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561  

6. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 

-  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต -  หลักสูตรปรับปรุง 
-  ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต  

-  ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ส ารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ 

-  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ 

-  ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร 

-  ผลการเมินความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ  

      ทวิภาค   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

     - ไม่มี -    ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 

2.การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน วัน – เวลาราชการปกติ 
               ภาคการศึกษาต้น       ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
               ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า  

2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี 
ความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.2.3 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
  2.2.4 คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความสามารถในการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทย 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
             พ้ืนฐานด้านทักษะปฏิบัติและทฤษฎีด้านดนตรีไทยของนิสิต มีความแตกต่างกัน  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
            จัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านดนตรีไทย ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และติดตามผลพัฒนาการทางด้านทักษะปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีไทย  

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 
ชั้นปีที่ 4 - - - 10 10 
จ านวนนิสิตทั้งหมด 10 20 30 40 40 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 10 10 
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2.6  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2561-2565  
  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,100 310,200 465,300 620,400 620,400 
รวม 155,100 310,200 465,300 620,400 620,400 

หมายเหตุ : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น 
           งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าตอบแทน - 80,000 80,000 80,000 80,000 
2. ค่าใช้สอย 63,600 74,200 104,800 156,200 156,200 
3. ค่าวัสดุ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
4. เงินอุดหนุน (โครงการ/กิจกรรม) 65,000 125,000 190,000 250,000 250,000 

รวม 150,600 301,200 396,800 508,200 508,200 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 13,321 บาทต่อคน 
(ไม่นับรวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 13,321   บาทต่อคน โดยคิดจาก
รายจ่ายรวมทัง้ 5 ปีการศึกษา เท่ากับ  1,865,000  บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการับนิสิตทั้ง 5 ปี
การศึกษา เท่ากับ 140 คน จะได้เท่ากับ 13,321  บาทต่อคน 

      2.7 ระบบการศึกษา  

      จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  

      ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน      
 3.1 หลักสูตร  
       3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต  
                3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2558 โครงสร้างหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า  30 30 
     1.1 วิชาบังคับ  - 30 
     1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต -  1 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า  84             102 

     2.1 วิชาบังคับ                         -  9 

       2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ   3 

       2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก   6 

    2.2  วิชาชีพ                                         93 

      2.2.1 วิชาชีพบังคับ -               69 

      2.2.2 วิชาชีพเลือก -               12 

      2.2.3 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย                  6 

      2.2.4 สหกิจศึกษาหรือการฝึกงานหรือการ 

             ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

                 6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า   6       ไม่น้อยกว่า  6 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 120              138    

                  
       3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาในหมวดต่างๆ 
           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิตเรียนตาม
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า     จ านวน   12  หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย        3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
    Fundamental English   
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  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
 
 

1.1.2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   6   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 
  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต     3(2-2-5) 
    Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
                Ways of Living in the Digital Age 
  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา     3(2-2-5) 
    Music Studies in Thai Culture 
  001228  ความสุขกับงานอดิเรก     3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 
            001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย     3(2-2-5) 
                                Know Yourself, Understand Others,  
                                 Meaningful Life 
            001241         ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
                                         Western Music in Daily Life 
            001242          การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม          3(2-2-5) 
                                         Creative Thinking and Innovation  
 

1.1.3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
            Philosophy  of  Life for Sufficient Living 
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001233  ไทยกับประชาคมโลก     3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
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  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 
  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   
  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
    Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 
    Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก    3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม             3(2-2-5) 
                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 
                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ              3 (2-2-5) 
                Entrepreneurship  

1.1.4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต  
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
    Man and  the Environment  
  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
    Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
    Drugs and Chemicals in Daily Life 
  001275        อาหารและวิถีชีวิต                                    3(2-2-5) 
            Food and Life Style 
            001276       พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(2-2-5) 
    Energy and Technology around Us  
  001277  พฤติกรรมมนุษย์      3(2-2-5) 
    Human Behavior 
  001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
    Life and Health 
  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
    Science in Everyday Life 
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      1.1.5.  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต                จ านวน   1   หน่วยกิต 
  001281          กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
                  Sports and Exercises 
 
2.หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า                 จ านวน  102 หน่วยกิต  
   2.1  วิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                 จ านวน     9    หน่วยกิต 
                  2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ                        จ านวน       3  หน่วยกิต 

205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1)  
   Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ      1  )1-2-0(
                      Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลง            1(0-2-1)                
                               Communicative English for Research Presentation 
                  2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า       จ านวน      6  หน่วยกิต 
        208001      การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                             3(2-2-5) 
                               Thai Language Writing for Communication 

776261           ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   3(3-0-6) 
                               ASEAN Languages, Culture and Folklore 

                784201          ปรชัญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21     3(3-0-6) 
                     Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  

2.2 วิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า                                จ านวน  93  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาชีพบังคับ     จ านวน  81  หน่วยกิต 

         2.2.1.1 โดยให้นิสิตเรียนดังต่อไปนี้    
201111  พัฒนาการบันทึกโน้ตดนตรีไทย    3(3-0-6) 

Developtment of Thai Music Notation 
201112  ประวัติดนตรีไทย      3(3-0-6) 

   History of Thai Music  
201113  ดุริยางควิทยา       3(3-0-6) 

   Theory of Thai Music  
201114  ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย    3(3-0-6) 

   Western Music in Thai societies 
201131  พ้ืนฐานเครื่องหนัง     3(2-2-5) 
  Basic of Thai Rhythmic Percussion (Drums) Playing  

 201211  ท านองเพลงไทย      3(3-0-6) 
   Melody of Thai Music    

201212  ดนตรีอาเซียน      3(3-0-6) 
   Asian  Music 



18 
 

 

 

201232  ขับร้องเพลงไทย      3(2-2-5) 
   Thai Classical Singing 

201233  ดนตรีและเพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  3(2-2-5) 
   Music and Song in Lower Northern of Thai Culture  
201311  สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย    3(3-0-6) 

   Form and Analysis of Thai Music 
201312  สุนทรียศาสตร์ของดนตรี     3(3-0-6) 

   Aesthetics of Music 
201313  ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเบื้องต้น    3(2-2-5) 

   Introduction to Music Research Methodology 
201314  การประพันธ์เพลงไทย     3(3-0-6) 

   Thai Music Composition 
          201315           ธุรกิจและการบริหารจัดการดนตรี              3(3-0-6) 
            Music Business and Management  
          201331           งานภาคสนามดนตรี     3(2-2-5) 
                               Filedwork of Music  

201391  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  1           3  หน่วยกิต 
   Thai Music Research I 

          201431           การแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย                 3(2-2-5) 
                                Creative work Performance in Thai Music           
          201491  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  2            3  หน่วยกิต 

   Thai Music Research II 
201492          ฝึกงาน                                                         6  หน่วยกิต  
                    Professional Training 
            หรือ 
201493   สหกิจศึกษา                 6  หน่วยกิต  

   Co-operative Education  
  หรือ 

   201494   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ               6  หน่วยกิต 
   International Academic or Professional Training 

          2.2.1.2  เรียนรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรีไทย    จ านวน    21  หน่วยกิต  
โดยนิสิตจะต้องเรียนทักษะปฎิบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือเอก ซึ่งประกอบ 

ไปด้วยกลุ่มขับร้อง กลุ่มเครื่องสาย และกลุ่มปี่พาทย์ 
กลุ่มขับร้อง 
201121  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1    3(2-2-5) 

   Thai Music Skills ( Voice ) 1  
201122  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2    3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Voice) 2  
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201221  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 3    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Voice) 3 

201222  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 4    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Voice) 4  

201321  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Voice) 5  

201322  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 6    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Voice) 6  

201421  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 7    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Voice) 7  
 กลุ่มเครื่องสาย 

201141  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 1    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 1  
201142  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)  2    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 2  
201241  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 3    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String)  3  
201242  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 4    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String)  4  
201341  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 5  

          201342  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 6 
201441  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills ( String) 7 
กลุ่มปี่พาทย์ 
201161  ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 1    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 1 
201162  ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 2  
201261  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3    3(2-2-5)

             Thai Music Skills (Piphat ) 3  
201262  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 4  
201361  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 5  
201362  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 6  
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201461  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7    3(2-2-5) 
   Thai Music Skills (Piphat) 7 
 
     2.1.3 วิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    
201151  การขับร้องประกอบการแสดงของไทย   3(2-2-5) 
   Singing Accompanying Thai Performing Arts 
201252  คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี       3(2-2-5) 

         Computer Application for  Music 
201253  ดนตรีกับการแสดงของไทย    3(2-2-5) 

  Music and Thai Performing Arts  
201254  พ้ืนฐานปี่พาทย์ไทย     3(2-2-5) 
 Basics Level of  Piphat  
201255  พ้ืนฐานเครื่องสายไทย     3(2-2-5) 

Basics Level of Thai String  
201256        การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย    3(2-2-5) 
                   Maintenance  of  Thai Musical Instruments 
201351  การปรับวงดนตรีไทย     3(3-0-6) 

   Thai  Music  Ensemble  Methodology  
201352  พากย์ ขับเสภาและท านองเสนาะ    3(2-2-5) 
   “Phak” “Khap Sepha” and Rhythm of Poetic 
201353  เทคโนโลยีทางดนตรี             3(2-2-5) 
            Technology for Music  
201354  ปี่พาทย์มอญ      3(2-2-5) 
   Piphat-Mon 
201355  เพลงนางหงส์      3(2-2-5) 
                   Nang-Hong Song   
201356  ดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Music for Pre-school Children 
201451  สาระและการถ่ายทอดดนตรีไทย    3(2-2-5) 
   Content and Thai Music Pedagogy 
201452  สวนศาสตร์      3(3-0-6) 
   Acoustics of Thai Music 
201453  มานุษยวิทยาการดนตรี ภาคเหนือตอนล่าง   3(2-2-5) 
   Anthropology of Music in the Lower Northern Region 
201454  สัมมนาดนตรีไทย      3(2-2-5) 
   Seminar in Thai Music 
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(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป  ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
หมายเหตุ : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เปิดรายวิชาเลือกส าหรับนิสิตสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีสนใจดัง
รายวิชาต่อไปนี้ 

201101  ดนตรีพื้นบ้านไทย     3(3-0-6) 
   Thai Folk Music 
 201102  ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย     3(3-0-6) 
   Music and Life in Thai Societies 
 201103  ดนตรีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)
            Music for Communication 
 201104  ดนตรีกับการแสดง     3(3-0-6)
   Music and Performing Arts 
 201105  ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
   Introduction to Thai Classical  Singing 

201106  พ้ืนฐานดนตรีไทยปฏิบัติ 1     3(2-2-5) 
Basics of Thai Music Pacticum  1  

201107  พ้ืนฐานดนตรีไทยปฏิบัติ 2     3(2-2-5) 
Basics of Thai Music Pacticum  2  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
       หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่างๆ
ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี  ดังต่อไปนี้ 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 
   Fundamental English   
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
201111  พัฒนาการบันทึกโน้ตดนตรีไทย      3(3-0-6) 

  Developtment of Thai Music Notation 
 201112  ประวัติดนตรีไทย             3(3-0-6) 
    History of Thai Music 
201131  พ้ืนฐานเครื่องหนัง                                                                  3(2-2-5) 

  Basic of Thai Rhythmic Percussion(Drums) Playing 
  นิสิตเลือก 1  รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201121   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง)1                                                  3(2-2-5) 
    Thai Music Skills ( Voice ) 1  
         หรือ 
201141   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)1      3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (String) 1  
         หรือ 
201161   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์)1       3(2-2-5) 

  Thai Music Skills (Piphat) 1 
 
                                                          รวม  21 หน่วยกิต 
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                                                          ชั้นปีที่ 1 
                                                   ภาคการศึกษาปลาย 
 
001201  ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
   Thai Language Skills  
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา       3(2-2-5) 
     Developmental English   
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                       1(0-2-1) 

  Sports and Exercises 
201113  ดุริยางควิทยา                  3(3-0-6) 
    Theory of Thai Music  
201114  ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย                                3(3-0-6) 
   Western Music in Thai societies 
         นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201122   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง)2                                                        3(2-2-5) 
    Thai Music Skills ( Voice ) 2  

หรือ 
201142   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 2                                                  3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (String) 2  
หรือ 

201162   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2      3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Piphat) 2 

 
                   รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
XXXXXX วิชาเฉพาะเลือก          3(X-X-X) 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ                      1(0-2-1)    
   Communicative English for Specific Purposes 
201232  ขับร้องเพลงไทย       3(2-2-5)  
   Thai Classical Singing 
 201233  ดนตรีและเพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง                                   3(2-2-5) 

  Music  and Song  in Lower Northern of Thai  Culture  
 นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201221   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง)3                                                     3(2-2-5) 
    Thai Music Skills ( Voice ) 3 

หรือ   
201241   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 3                                                3(2-2-5) 
    Thai Music Skills (String) 3 
 หรือ   
201261   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 3                                                      3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Piphat) 3  
 

                  รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                          3(2-2-5) 
   English for Academic Purposes 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               3(2-2-5) 
XXXXXX วิชาเฉพาะเลือก                                                              3(X-X-X)  
201211  ท านองเพลงไทย                                                            3(3-0-6) 
   Melody of Thai Music  
201212   ดนตรีอาเซียน                                                               3(3-0-6) 
    Asian  Music 
201XXX  วิชาชีพเลือก                                                                     3(X-X-X) 
   นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201221   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 4                                                  3(2-2-5) 

   Thai Music Skills ( Voice ) 4 
หรือ 

201242   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 4                                                    3(2-2-5) 
    Thai Music Skills (String) 4 
 หรือ 
201262   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 4                                                     3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Piphat) 4  
 

                                          รวม 21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 

201311   สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย                       3(3-0-6) 
    Form and Analysis of Thai Music 
201312   สุนทรียศาสตร์ของดนตรี                                                    3(3-0-6) 
    Aesthetics of Music 
201313   ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเบื้องต้น                                                   3(2-2-5) 
    Introduction to Music Research Methodology 
201331   งานภาคสนามดนตรี               3(2-2-5) 
             Filedwork of  Music  
201XXX  วิชาชีพเลือก                                                                    3(X-X-X) 
    นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201321   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5                                                  3(2-2-5) 

   Thai Music Skills ( Voice ) 5 
หรือ 

201361   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 5                                                      3(2-2-5) 
    Thai Music Skills (String) 5 
 หรือ 
201341   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5                                                        3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Piphat) 5  
 
                                                       รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน          1(0-2-1) 
             Communicative English for Research Presentation 
201314   การประพันธ์เพลงไทย                                                         3(3-0-6) 
    Thai Music Composition 
201315   ธุรกิจและการบริหารจัดการดนตรี                 3(3-0-6) 
             Music Business and Management  
201391   วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  1                               3  หน่วยกิต 

    Thai Music Research 1 
201XXX   วิชาชีพเลือก                                                        3(X-X-X) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                    3(X-X-X) 
       นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201322   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 6                                                  3(2-2-5) 

   Thai Music Skills ( Voice ) 6 
หรือ 

201342   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 6                                                    3(2-2-5) 
    Thai Music Skills (String) 6  
          หรือ 
201362   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 6                                                     3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Piphat) 6  
 
                                               รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
201431  การแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย                           3(2-2-5) 
            Creative work Performance in Thai Music           
201491  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  2                                              3 หน่วยกิต   

  Thai Music Research 2 
201XXX วิชาชีพเลือก                                                                         3(X-X-X) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                             3(X-X-X) 
        นิสิตเลือก 1 รายวิชา ตามทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก     
201421   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 7                                                  3(2-2-5) 

   Thai Music Skills ( Voice ) 7 
หรือ 

201441   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย 7                                                    3(2-2-5) 
    Thai Music Skills (String) 7 
 หรือ 
201461   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 7                                                3(2-2-5) 

   Thai Music Skills (Piphat) 7  
 
                                                                        รวม     15   หน่วยกิต 
                                                
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
201492  ฝึกงาน                                                                        6 หน่วยกิต     

 Professional Training 
หรือ 

201493  สหกิจศึกษา                                                                 6 หน่วยกิต   
  Co-operative Education  
หรือ 

201494  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                                        6 หน่วยกิต    
   International Academic or Professional Training 
                                  
                                                                        รวม 6   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 

  ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการ
สื่อสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์
เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย 
สังคมโลกในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media, including 
newspapers and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and 
criticizing literary values, especially relations and values in Thai and global societies in 
various contexts (economics and politics in different situations) along with developing 
Thai language skills, especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการ
สื่อสารในบริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and 
grammar for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษ
ที่ 21    และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand 
and communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing, and researching in preparation for a global society. 
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001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การ
จัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information; types of information 
sources; access to different sources of information; application of information technology 
and communication; media and information literacy; knowledge managements; 
selection, synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes 
and a sense of inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the 
country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์  
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้
ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural 
structure, changes of language, and usages in a borderless world. 
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมายคุณค่าและความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ 
โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการ
ทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝัง
รสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the 
artistic experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
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001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
Life Privacy 
ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

ทางด้านความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 
Protection of privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
สื่อสารประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึง
จริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment 
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical 
awareness and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
  ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ 
คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
  Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture, 
Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การ
คิดอย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม 
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative 
thinking, creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืน
อย่างลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบท
ด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 
emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and 
environmental context; living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและ
งานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และ
คุณค่าต่อสังคม 
  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which 
influence success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to 
benefit society. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 
จริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life, such as basic rights, 
human rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental 
laws, the laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining 
to the developments in the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time  from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world 
forum, including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of 
life management and being a good citizen of Thailand and the world. 
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001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 
  อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local 
wisdom. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การ
ปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบ
สังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อ
ใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development 
of international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed 
and developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of 
globalization in terms of economy; fundamental economy; the development of the 
economy and society of Thailand;  man and society; fundamental sociology; social order; 
social refinement; social characteristics; uniqueness of Thai society; the application of 
the body of knowledge to one’s living in a dynamic world of change in politics, economy, 
and society; and relationships of the world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต     3(2-2-5) 

Living Management  
   ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่  ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่
ความส าเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนิน
ชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and 
human nature as well as factors relating to sustainable development in improving 
responsibility, thinking skills, and being updated with modern science and technology in 
daily life. Living ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to 
the members of the ASEAN community as well as the world community. 
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001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และ
การปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์
ในสังคมและในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการ
สร้างภาวะผู้น าและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both 
as a member of a family and a member of a society which includes an adaptation to 
changes in a society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, 
creativity and self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, 
productivity and accountability skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 

ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วม
สมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents 
on every current platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วย

ความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถ
เป็นแนวทางในการท าจริงของผู้เรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21 st century, learning and 
living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public 
activities as a guideline for learner’s own activities. 

 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 

Western Music in Daily Life 
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก 

ประเภทของบทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทาง
ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  
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Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western 
music. Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application 
and process of Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา 

การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและ
เก็บข้อมูล การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
และการจัดการกับความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind 
and discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 
prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-
build-test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making 
decisions, giving constructive comments, and managing conflicts.  
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของ
กลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยน
ทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และ
เครือข่าย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork 
model, guideline to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, 
and practice of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 

Naresuan  Studies 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการ

บริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์
ของคนไทยที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ 
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
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Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over 
the kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity 
in various aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, 
sacrifice, loyalty, and tolerance in the face of problems. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3 (2-2-5) 
  Entrepreneurship  

การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไป
ได้และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ  กลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน    

The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; 
focuses on identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers 
to success. Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, 
and the behavior of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, 
entrepreneurship's links with other disciplines, and entrepreneurial networks and 
alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and the Environment 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human 
structure and system change that effects the environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethics and consciousness 
building, and environmental public participation. 
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001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
วิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน  
ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์
และสังคม 
  Evolution of computer technology from past to present and a possible 
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data 
management, information system, office automation software, multimedia technology, 
web-based media publishing, web design and development, and the influence of 
technology on man and society. 
 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดใน

มาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด 
ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 
data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และ
การจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, 
including cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and 
related to health as well as their proper selection and management for health and 
environmental safety. 
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001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
Food and Life Style  

  บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร 
และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 
behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai 
consumption behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection 
according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and 
life style in the age of globalization with the awareness of environmental conservation. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources  and knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and 
relationship to energy and technology; participation in energy conservation; efficient 
energy use; and proactive approach to energy issues. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  
พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่
เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  
พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological 
basics and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligence 
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and other quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis 
and applications in daily life. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึง
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 
including the implementation of health knowledge and skills for continuous 
improvement of the quality of life for oneself and others. 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้
ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological 
and physical science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth, space and the new frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and 
physical fitness test. 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional 
purposes. 
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205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 
    การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
     English listening and speaking with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 
 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             1(0-2-1) 
    Communicative English for Research Presentation 
    การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    Oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 

 
 208001     การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
                        Thai Language Writing for Communication 

    วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสม 
กับบุคคลตามโอกาสและสถานที่ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
                        How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of 
proper written language for a particular person, occasion, and place with the aims for 
the effective and creative communication.   
 
776261              ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน            3(3-0-6) 
                        ASEAN Languages, Culture and Folklore 

              ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
คติชนประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์ 

              System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and 
performing arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, 
cultural and ethnic diversities. 
 
784201             ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21         3(3-0-6) 

             Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  
            ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ 

ศึกษานักปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาตนเองและปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 
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            Study the forms, concepts and methods of self-development in major 
philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-
development has led them to attain the understanding of the world and of life which is 
fundamental to self-development and self-adjustment to live a happy life in the 21st 
century.   
 
201101     ดนตรีพื้นบ้านไทย         3(3-0-6) 
     Thai Folk Music  
     ดนตรี บทเพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย  

   Music, tunes and performing arts of any region of Thailand. 
 

201102      ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย         3(3-0-6) 
    Music and Life in Thai Societies 
    บทเพลงไทยแบบฉบับและเพลงไทยสมัยนิยมที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
  Thai classical and popular music as related to social change and way of 
Thai life in the present time.   
 
201103  ดนตรีเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  Music for Communication 
  บทเพลงประเภทต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ตอบสนองต่อบทบาท 
สถานการณ์ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประกอบการแสดง สารคดี และการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  
  Various songs and their presentation to sense, mood, which respond to refer to 
roles and situations, including how to apply a different objectives such as accompanying 
performing arts, describing a feature article, and stories. 
 
201104 ดนตรีกับการแสดง         3(3-0-6) 

Music and Performing Arts 
  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการแสดง ลักษณะการแสดงประเภทต่างๆ ของไทย บท
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง วรรณกรรมประกอบการแสดง รวมถึงองค์ประกอบในการจัดการแสดง
ละคร 
  Relationship between music and performing arts of various types in terms 
of songs, literatures, and other materials used as accompaniment of Thai performing arts. 
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201105        ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น         3(2-2-5) 
  Introduction to Thai  Classical Singing  
  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการทางด้านการขับร้องเพลงไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศึกษาการปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น การใช้เสียง การฝึกลมหายใจ ฝึกขับร้องเพลงสองชั้นประเภท
ต่างๆ 
  History and development of Thai Classical  singing from past to present, study 
how to sing Thai songs at a beginning level in terms of articulation, breathing, and practising 
singing different types of Pleng Song Chan (the second extened version song). 
 
201106  พื้นฐานดนตรีไทยปฏิบัติ 1          3(2-2-5) 

Basics of Thai  Music Pacticum  1    
  ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยขั้นพ้ืนฐาน ตามบทเพลงที่ผู้สอนก าหนด 
  Basic skills for the selected instrument and for instructor’s selected tunes. 
 
201107          พื้นฐานดนตรีไทยปฏิบัติ 2      3(2-2-5) 
          Basics of Thai  Music Pacticum 2   

ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในระดับสูงขึ้นกว่ารายวิชาพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 
ตามบทเพลงที่ผู้สอนก าหนด 
  Higher skills for selected instrument and for instructor’s selected tunes. 
 
201111  พัฒนาการบันทึกโน้ตดนตรีไทย       3(3-0-6) 

Development of Thai Music Notation 
ความเป็นมาของโน้ตเพลงไทย  หลักการและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทยรูปแบบ 

ต่างๆ บันทึกโน้ตไทยและโน้ตสากล 
History of Thai Music Notation , perception and analysis of sound,  

and notating in Thai and western notation systems. 
 
201112  ประวัติดนตรีไทย       3(3-0-6) 
  History of Thai Music   
  ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของดนตรีไทย ในเรื่องเครื่องดนตรีไทย วงดนตรี บทเพลง 
ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
                    History and development of Thai music in terms of Thai musical instruments, 
ensembles, songs, and biographies of musicians and composers from past to present. 
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201113  ดุริยางควิทยา                   3(3-0-6) 
  Theory of Thai  Music 
  ระบบเสียงของดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย เพลงไทย และบทบาทหน้าที่
ของดนตรีไทย 
  Thai music pitches, Thai music instrument, Thai music ensemble, Thai 
classical music and role of Thai music. 
 
201114 ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย      3(3-0-6) 
  Western Music in Thai Societies 
                     ดนตรีตะวันตกท่ีมีบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
  The role of western music in Thai society from Sukhothai, Ayutthaya, and 
Rattanakosin periods.  
   
201121 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  1          3(2-2-5) 

Thai Music Skills (Voice) 1 
พ้ืนฐานทักษะการขับร้อง เพลงตับในอัตรา 2 ชั้น และเพลงเกร็ด บทเพลงตามเกณฑ์

มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
  Principle skill in vocal art, voice training, suites Song - Chan (the extended 
version) , Pleng Kled (miscellaneous piece) according to the thai music standard criteria,  
Ministry of University Affairs. 
                
201122 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  2          3(2-2-5) 

Thai Music Skills (Voice) 2 
ขับร้องเพลงประเภทตับเรื่อง ตับเพลง และเพลงประกอบการแสดง  และบทเพลงตาม

เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
  Practice in Thai singing Pleng Tab(suites),  storical suite and songs for 
accompanying performing arts according to the Thai music standard criteria, Ministry of 
University Affairs. 

 
201131 พื้นฐานเครื่องหนัง      3(2-2-5) 
                    Basics of Thai Rhythmic Percussion (Drums) Playing 

วิธีปฏิบัติกลองประเภทต่างๆ หน้าทับและการใช้งานในวงดนตรีไทย 
  Performance practice of Thai drums, types of rhythmic of pattern and 
determination on Thai percussion. 
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201141 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 1       3(2-2-5)
  Thai Music Skills (String) 1   

เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง  เพลงแป๊ะสามชั้น เพลงฉิ่งมุล่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย 

“Tob ton pleng ching”  “Pleng pae”  sam-chan style “Pleng ching mu 
long” according to the thai music standard criteria, Ministry of University Affairs. 

 
201142 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 2       3(2-2-5)
  Thai Music Skills (String) 2  
  เพลงโหมโรงและเพลงทางกรอ ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
  “The Overture”  and Song of  motivic styles according to the thai music 
standard criteria,  Ministry of University Affair. 
 
201161 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 1        3(2-2-5)
  Thai Music Skills (Piphat) 1  

เพลงชุดโหมโรงเช้าและเพลงชุดโหมโรงเย็น ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 
ทบวงมหาวิทยาลัย 

Suite  song of Hom Rong Chaow and Suite song of Hom Rong Yen according 
to the thai music standard criteria,  Ministry of University Affair. 
 
201162 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 2        3(2-2-5)
   Thai Music Skills (Piphat) 2 
  เพลงโหมโรงและเพลงทางกรอ ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

“The Overture” and Song of  motivic styles  according to the thai music  
standard criteria,  Ministry of University Affair.    
 
201211 ท านองเพลงไทย                                     3(3-0-6) 
  Melody of Thai Music  
  ท านองหลักและการแปลท านองของเครื่องดนตรีไทยแตล่ะชนิด ส านวนและกลอนเพลงไทย 
  Theme and variation of any musical instrument, musical idioms and Thai 
sequences.  
201212   ดนตรีอาเซียน               3(3-0-6) 
  Asian  Music 
ประวัติศาสตร์การดนตรีของประเทศในกลุ่มเอเซีย วงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบการดนตรีที่
ปรากฏ   
  History of Asian music in terms of ensemble, musical theory and musical 
form 
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201221 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  3          3(2-2-5) 
Thai Music Skills (Voice) 3 
ขับร้องเพลงประเภทเพลงสามชั้น ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
Practice in Thai singing Sam Chan (the third extended version)according  

to the Thai music standard criteria,  Ministry of University Affairs. 
 

201222 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  4       3(2-2-5) 
Thai Music Skills (Voice) 4 
ขับร้องเพลงประเภทเพลงเถา  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
Practice in Thai singing Pleng Tao( tripatiete) according to the Thai music  

standard criteria  Ministry of University Affairs. 
 
201232 ขับร้องเพลงไทย       3(2-2-5)     
  Thai Classical Singing 

หลักการใช้เสียง ในการขับร้องเพลงไทย รูปแบบและโครงสร้างเพลงร้องและความสัมพันธ์
ระหว่างทางร้องกับทางบรรเลง จากบทเพลงประเภทต่างๆ เช่น เพลงตับ เพลงเถา และเพลงประกอบการ
แสดง 
  Principle of Thai  Classical Singing including form, structure, and relationships 
between vocal and instrumental parts such as Pleng Tab(suites) , Pleng Tao( tripatiete) and 
songs for accompanying performing arts. 
 
201233          ดนตรีและเพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง   3(2-2-5) 
                    Music and Song  in Lower Northern of Thai Culture 
                   ประวัติความเป็นมา รูปแบบการผสมวง หลักการปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง 
  Historical aspects, arranging form of ensembles, principle of Music 
instruments in Lower North northern of Thailand. 
 
201241 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 3       3(2-2-5)        

Thai Music Skills (String) III  
เพลงโหมโรงและเพลงทางพ้ืน ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
“The Overture”  and song of melodic style according to the thai music 

standard criteria, Ministry of University Affair.    
 
201242 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 4      3(2-2-5)     

Thai Music Skills (String) IV  
เพลงสามชั้นและเพลงเถา ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
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  “Sam chan Song” and “Pleng Tao” according to the thai music standard 
criteria, Ministry of University Affair.    
 
201251     การขับร้องประกอบการแสดงของไทย    3(2-2-5) 
  Singing Accompanying  Thai Performing Arts 
  หลักการปฏิบัติการขับร้องประกอบการแสดงประเภทต่างๆ เช่น โขน ละคร ระบ า 
เป็นต้น   
  Practice principles of singing accompanying in Thai performing arts such 
as Khon (the theatrical form using masks), La-Khawn (the public theatre form using live 
actors without masks), Rabam (a group dance). 
 
201252 คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี      3(2-2-5) 
  Computer Application for Music 
  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานดนตรี การบันทึกโน้ตดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี  
  Computer application for musical notation, transcription and music creation. 
 
201253 ดนตรีกับการแสดงของไทย     3(2-2-5) 
  Music and Thai Performing Arts 
  การใช้ดนตรีไทยในการบรรเลงประกอบการแสดงต่างๆ เช่น โขน ละคร ระบ า รวมไป
ถึงคุณค่าและสุนทรียะของดนตรีประกอบการแสดง 
  Thai Music for performing Arts, such as Khon ( the theatrical form using 
masks) , La-Khawn ( the public theatre form using live actors without masks) , and dance 
including value and aesthetics of Thai Performing Arts.  
 
201254 พื้นฐานปี่พาทย์ไทย      3(2-2-5) 

Besics Level of  Piphat  
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาส าหรับผู้เรียนต่างกลุ่มเครื่องมือเอก 
Condition     : For students whose majors are not  “Piphat”instruments. 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ท่านั่ง การจับไม้ วิธีการบรรเลง 

 ฝึกปฏิบัติเพลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น  
Practice the basic skills of Gong Wong Yai. Sitting,  holding, correctable 

playing. Practice Song Chan or Sam Chan Song (the second or the third extended version) 
 
201255 พื้นฐานเครื่องสายไทย      3(2-2-5) 

Besics Level of Thai String  
  เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาส าหรับผู้เรียนต่างกลุ่มเครื่องมือเอก 
  Condition    : For students whose majors are not string instruments. 
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ฝึกทักษะพ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องสาย ท่านั่ง วิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติเพลงในอัตรา
จังหวะ 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น  

Practice the basic skills of Thai String Instruments. Sitting,correctable playing. Practice 
Song Chan or Sam Chan Song (the second or the third extended version) 

 
201256 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย       3(2-2-5)     
  Maintenance of Thai Musical Instruments  
  ซ่อมบ ารุงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ  
  Repairing and maintenance of Thai musical instruments. 

 
201261 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3        3(2-2-5)      

Thai Music Skills (Piphat) III  
  เพลงโหมโรงและเพลงทางพ้ืน  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
  “The Overture” and melodic style according to the thai music standard 
criteria,  Ministry of University Affair.      
 
201262 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4       3(2-2-5)
  Thai Music Skills (Piphat) IV  
    เพลงตับ  เพลง เรื่ องและเพลงหน้ าพาทย์  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี ไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย 
   “Pleng Tub” “Pleng Ruang” and “Pleng Nha-Phat” according to the thai 
music standard criteria,  Ministry of University Affair.   
 
201311 สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย     3(3-0-6) 
  Form and Analysis of Thai Music 
  องค์ประกอบ รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ เอกลักษณ์ของเพลง
ไทยแต่ละประเภท ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าความงามกระบวนการด าเนินท านอง   
                      Components, forms, and structures of various Thai songs, along with their 
uniqueness, analysis of aesthetic value of melodic progression. 
 
201312 สุนทรียศาสตร์ของดนตรี      3(3-0-6)  
  Aesthetics of Music 
  การเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี ปรัชญา แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
องค์ประกอบ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึก เพ่ือเข้าใจและรับรู้ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  
  Aesthetics of music, its philosophy and concepts in terms of elements, 
meaning presentation and expression, and relationship between music and other arts. 
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201313 ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Music Research Methodology  

พ้ืนฐานการวิจัย ชนิดของการวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางดนตรี สรุปและรายงาน
ผลการวิจัย 

Principle of music research methodology, type and method, research design for 
music. Summary of report result.  

 
201314 การประพันธ์เพลงไทย      3(3-0-6) 
  Thai Music Composition 
                    การประพันธ์เพลงไทยเบื้องต้น  เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์
ตามรูปแบบและลักษณะของเพลงไทยประเภทต่างๆ  

Introduction to Thai compositions, composing techniques creativity of Thai 
tunes. 

 
201315           ธุรกิจและการบริหารจัดการดนตรี                        3(3-0-6)  
              Music Business and Management  
              หลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการบริหารจัดการดนตรีไทยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการ
วงดนตรี การจัดการโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัย  การจัดการงานแสดงดนตรีประเภทต่างๆ 
        Principles, concept and procedure of management in various works in 
terms of Thai music such as music ensemble management, management in private 
school, and management in various kinds of music performance. 
 
201321 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  5         3(2-2-5) 

Thai Music Skills (Voice) 5 
ขับร้องเพลงประเภทเสภา ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย  
Practice in Thai singing Se-Pha style according to the Thai music standard 

criteria,  Ministry of University Affairs. 
 
201322 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  6        3(2-2-5) 

Thai Music Skills (Voice)   6 
  ขับร้องเพลงประเภทเพลงทยอย ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

Practice in Thai singing Pleng Ta-Yoy according to the Thai music standard 
criteria,  Ministry of University Affairs. 

 
201331          งานภาคสนามดนตรี     3(2-2-5) 
  Fieldwork of Music   

ลักษณะของงานภาคสนาม  การเตรียมความพร้อม  การสังเกต  การสัมภาษณ์ 
การรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน และการฝึกภาคสนาม 
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Fieldwork style Preparation, observation, interview, data collection 
data validation Data analysis Report and fieldwork.  
   
201341 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 5  
  เพลงเถาและเพลงเสภา ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
  “Pleng Tao” and “Pleng Se-Pha” according to the thai music standard 
criteria,  Ministry of University Affair.      
201342 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6      3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (String) 6  
  เพลงทยอย  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

  “Pleng Ta-Yoy”  according to the thai music standard criteria,  Ministry of  
University Affair.      

 
201351 การปรับวงดนตรีไทย     3(3-0-6) 
  Thai Music Ensemble Methodology  

ระเบียบวิธีการปรับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ ปรัชญาและสุนทรียะในการปรับวง หลักการ
วิจารณ์การปรับวงในลักษณะต่างๆ 
  Regulations and methods in arrangement of Thai Music in various styles, 
philosophy and aesthetics of arrangement, principle of criticism in various tunings 
 
201352 พากย์  ขับเสภาและท านองเสนาะ    3(2-2-5) 
  “Phak” “Khap Sepha” and Rhythm of prose 
  การพากย์แบบต่างๆ การขับเสภา และท านองเสนาะ  การขยับกรับเสภาไม้ต่างๆ ฝึกหัด
การสร้างกระทู้พิเศษตามโอกาสต่างๆ 
  Various kinds of Phak (dramatic telling of a theatrical story) , Khap Sepha 
(reading of poetry to a fixed melody), and Rhythm of prose,  practice playing Krap Sepha 
(beating technique of two pairs of wood castanets) in various rhythmic patterns, practice 
creating poetry according to special occasions. 
 
201353 เทคโนโลยีทางดนตรี     3(2-2-5) 
  Technology  for Music 
  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดนตรี เช่น การบันทึกเสียง การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  Using of technology for music such as, recording, ensembles, audio visual for 
public relation. 
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201354 ปี่พาทย์มอญ      3(2-2-5) 
  “Piphat - Mon” 
  ประวัติที่มาของปี่พาทย์มอญ บทเพลงที่ใช้ ตลอดจนเครื่องดนตรี รูปแบบการบรรเลงและ
การผสมวง และโอกาสที่ใช้  

 “ Piphat -  Mon”  in terms of history, instruments, composition 
performance practice, and dissemination. 
 
201355 เพลงนางหงส์      3(2-2-5) 
   Nang-Hong Songs 
  ประวัติที่มาของเพลงนางหงส์ บทเพลงที่ใช้ ตลอดจนเครื่องดนตรี รูปแบบการบรรเลง
และการผสมวง และโอกาสที่ใช้  
   “ Nang- Hong Songs”  in terms of history, instruments, composition, 
performance practice, and dissemination of songs used, musical instruments, structure 
and ensemble as well as the occasions when the music is performed. 
 
201356 ดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
  Music for  Pre-School Children 
  คุณลักษณะทางดนตรีและกิจกรรมดนตรีที่เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย  
  Music  attribute and Music  activities for early childhood.  
 
201361 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5        3(2-2-5)
  Thai Music Skills  (Piphat) 5  
  เพลงเสภา ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

“Pleng Sepha” according to the thai music standard, criteria, Ministry of  
University Affair.    

 
201362 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6        3(2-2-5)
  Thai Music Skills (Piphat) 6 
  เพลงทยอย  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

“Pleng Ta-Yoy”  according to the thai music standard criteria, Ministry of 
University Affair.    

 
201391 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1    3  หน่วยกิต 
  Thai Music Research 1 
  การค้นคว้าและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย โดยน าเสนองานในรูปแบบ
เอกสารงานวิจัย 
  Creation as a research in terms of Thai music by submitting the result as a 
formatted research paper. 
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 201421 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  7          3(2-2-5) 
  Thai Music Skills (Voice) 7 

 ขับร้องเพลงประเภทเพลงเดี่ยว กลวิธีการขับร้องเพลงเดี่ยว ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยทบวงมหาวิทยาลัย 

Higher level skill for solo song, techniques of singing solo song according to 
the Thai music standard criteria  Ministry of University Affairs. 
201431          การแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย   3(2-2-5) 
                    Creative work Performance in Thai Music 
  ประมวลองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความเก่ียวข้องกับดนตรีไทย  น าเสนอผลงานในรูปแบบของเอกสารและการ
แสดงต่อสาธารณชน 

Theoretical and practical knowledge to be used in creative design is  
related to Thai music. Presentation of works for report writing and performances to the 
public 
 
201441 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7      3(2-2-5)
  Thai Music Skills (String) 7  
  เพลงเดี่ยว ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
   Higher level of compositions for solo recital according to the thai music 
standard criteria  Ministry of University Affair. 
    
201451   สาระและการถ่ายทอดดนตรีไทย     3(2-2-5) 
  Content  and Thai Music Pedagogy 
         หลักสูตรดนตรีไทยในสถาบันระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การวิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู้ และกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทย 

Thai Music Programs in Basic Education, analysis of Learning 
Management and Thai music Pedagogy method. 
 
201452  สวนศาสตร์       3(3-0-6) 
  Acoustics of Thai Music 
  คุณสมบัติของเสียง ระดับเสียง การปรับเสียงเครื่องดนตรี การได้ยิน การวัดเสียงเครื่อง
ดนตรี การสะท้อนเสียง หลักการและแนวคิดเรื่องการสร้างห้องดนตรี 
  Sound quality in terms of pitches, tuning, hearing, echoing, sound measuring 
of musical instruments, principle creation of auditorium. 
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201453  มานุษยวิทยาการดนตรี ภาคเหนือตอนล่าง   3(2-2-5)    
  Anthropology of Music in the Lower Northern Region 
  ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมถึงภูมิปัญญา พิธีกรรม วิถี
ชีวิต การใช้ดนตรีในสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง บทบาท สถานภาพ การด ารงอยู่ของดนตรี ที่ฉายภาพให้
เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
  History and ethnic diversity of people in the lower northern region 
including their wisdom, rituals life styles, role and status along with the continuity and 
application of music in the society, which mirror uniqueness of musical culture in the 
ethnic groups of the lower northern region. 
201454 สัมมนาดนตรีไทย      3(2-2-5) 
  Seminar in Thai Music 
  ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมอภิปรายสาระส าคัญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดุริยางค์ไทยโดย
เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท าเอกสาร และรายงาน การน าเสนอต่อกลุ่มโดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษา 
  Practice analyzing, criticizing and discussing Thai music with an emphasis 
on the exchange of ideas, documents, reports, and presentations under the instructor 
supervision. 
 
201461 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7        3(2-2-5)  
  Thai Music Skills (Piphat) 7       
      เพลงเดี่ยว  ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย 
   Higher level of compositions for solo recital. According to the thai music 
standard criteria  Ministry of University Affair. 
       
 201491 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2      3  หน่วยกิต      
  Thai Music Research 2 
  การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ในรูปแบบเดี่ยวหรือ
กลุ่ม โดยน าเสนองานในรูปแบบเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
  Creation as an individual or group project in terms of Thai music work, 
presenting the result in public by using formatted complete paper version 
 
201492         การฝึกงาน        6  หน่วยกิต 

Professional Training 
          การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็น
เวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง  
  Professional Training related to the student’s field of study in an institute 
or workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum training 
period of 350 hours. 
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201493 สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จ
การศึกษา ให้มีความช านาญในด้านดนตรี ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน 
  Professional training related to the student’s field of study prior to the 
completion of the degree in a workplace or organization of a prospective employer in 
the country or overseas that holds a contract of cooperation with the university to instill 
systematic working skills and fluency of music according to the conditions in the contract 
with the minimum training period of four months. 
 

201494 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
Academic or Professional Training 

            การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในสถาบัน 
สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญในด้านดนตรี โดย
มีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
  International academic or professional training related to the student’s 
field of study in an institute, a workplace or an organization of a prospective employer 
in the country or overseas to instill the fluency of music with the minimum training 
period of three months. 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
1. เลขสามตัวแรก 
  001    หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. เลขสามตัวหลัง 
 2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)      หมายถึง วิชาศึกษาท่ัวไป  ปี พ.ศ.2555 
 2.2 เลขรหัสตัวที่สอง (หลักสิบ)   หมายถึง หมวดหมู่ในรายวชิาศึกษาทั่วไป 
 - กลุ่มวิชาภาษา  ประกอบด้วย 
 เลข  0  หมายถึง ภาษาไทย 
 เลข  1  หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ประกอบด้วย 
 เลข  2   หมายถึง รายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ประกอบด้วย 

เลข  3  หมายถึง รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          ประกอบด้วย 

เลข  7  หมายถึง รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 
  - กลุ่มวิชาพลานามัย        ประกอบไปด้วย 
   เลข  8         หมายถึง รายวิชาด้านพลานามัย 

2.3       เลขรหัสสุดท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง อนุกรมในกลุ่มรายวิชา 
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ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
เลขรหัสรายวิชาต่างๆ ประกอบตัวเลข  6  ตัว ซึ่งตัวเลขแต่ละตัว มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลขรหัส  3  ตัวแรก มีความหมายดังนี้ 

201    หมายถึง  สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
205   หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
776      หมายถึง สาขาวิชาภาษาและคติชน 

เลขรหัส 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้  
              เลขหลักร้อย หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
              เลขหลักสิบ หมายถึง รายวิชาด้านต่างๆในกลุ่มวิชาเอกมีดังนี้ 

             หมายเลข  0 หมายถึง           รายวชิาเลือกเสรี  
             หมายเลข  1 หมายถึง   รายวชิาด้านประวัติและทฤษฎีในรายวชิาเอก  
             หมายเลข  2 หมายถึง   รายวิชาทักษะปฏิบัติขับร้องไทย 
             หมายเลข  3   หมายถึง           รายวชิาด้านทักษะปฏิบัติในวิชาเอก 
             หมายเลข  4 หมายถึง   รายวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องสายไทย 
             หมายเลข  5 หมายถึง   รายวิชาด้านทักษะปฏิบัติในวิชาเลือก 
             หมายเลข  6 หมายถึง            รายวชิาทักษะปฏิบัติปี่พาทย์ไทย 
             หมายเลข  7 หมายถึง            รายวชิาด้านประวัติและทฤษฎีใน 
      รายวิชาเลือก 
             หมายเลข  9 หมายถึง   สหกิจศึกษา ฝึกงาน และวิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาตรี 
             เลขหลักหน่วย หมายถึง           อนุกรมของรายวิชา 
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3.    ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวน ชม./สัปดาห์) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตร 
1 นางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศป.ม. 

 
กศ.บ.  

มานุษยดุรยิางควิทยา 
 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ไทย 
 
ไทย 

2543 
 
2537 

12 12 

2 นางสาวณัฏฐนิช  นักป่ี 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
ศศ.ม.  
 
ศศ.บ.  

ดนตร ี
 
ดนตรี  
 
ดุริยางคศลิป์ไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 
 
ไทย 

2557 
 
2554 
 
2551 

12 12 

3 นางสาวบุตรี  สุขปาน 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ดนตร ี
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 
ไทย 

2550 
 
2546 

15 15 

4 นายพรชัย  ผลนโิครธ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
ค.บ.  

ดนตรีปฏิบัติ  
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อยุธยา 

ไทย 
ไทย 

2553 
2547 
 

15 15 

5 นายโสภณ  ลาวรรณ ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
 
ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป ์
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 

2555 
 
2547 

15 15 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวน ชม./สัปดาห์) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตร 
1* นางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศป.ม. 

 
กศ.บ.  

มานุษยดุรยิางควิทยา 
 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ไทย 
 
ไทย 

2543 
 
2537 

12 12 

2* นางสาวณัฏฐนิช  นักป่ี 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
ศศ.ม.  
 
ศศ.บ.  

ดนตร ี
 
ดนตรี  
 
ดุริยางคศลิป์ไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 
 
ไทย 

2557 
 
2554 
 
2551 

12 12 

3* นางสาวบุตรี  สุขปาน 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
 
ค.บ. 

ดนตร ี
 
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 
 
ไทย 

2550 
 
2546 

15 15 

4* นายพรชัย  ผลนโิครธ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
ค.บ.  

ดนตรีปฏิบัติ  
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อยุธยา 

ไทย 
ไทย 

2553 
2547 
 

15 15 

5* นายโสภณ  ลาวรรณ ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป ์
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
 
ไทย 

2555 
 
2547 

15 15 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย * หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จะ
บรรจุลงในวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา และวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่า งประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านทักษะดนตรีไทย ที่ครอบคลุม ทั้งด้านปฏิบัติ และทฤษฎี รวมทั้งความรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความช านาญและความมั่นใจในด้านดนตรีไทยพร้อมที่
จะท างานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิตการท างานอย่างแท้จริง เป็นการ
สร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติจ าเป็นอื่น ๆ ในโลกของการประกอบอาชีพ 
 
 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและวิชาการฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม 

       2.   ด้านความรู้ 
   -  มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
                    -  มีความรู้  ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
       3.   ด้านทักษะทางปัญญา 
   -  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาทางดนตรีได้ 
       4.   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   -  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 4.2   ช่วงเวลา 
         ภาคการศึกษาปลาย  ของชั้นปีที่   4 
 
 4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
        ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษา นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า  16  สัปดาห์  หรือ  4  เดือน ใน
การท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน ในกรณีรายวิชาการฝึกงาน นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงาน
ไม่ต่ ากว่า  16  สัปดาห์ และไม่ต่อกว่า  350  ชั่วโมง  โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจหรือการ
ฝึกงาน เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแลอย่างไรก็ตามตารางสหกิจหรือการฝึกงานมอบให้
ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ 
ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศ ต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย  1  ครั้ง  (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ 
ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็น
รายบุคคลทั้งดว้ยงานเขียนและวาจา ก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ 
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5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจและเกี่ยวข้องกับดุริยางคศาสตร์ไทยจะบรรจุลงในรายวิชา 
201491 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2  โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ ารายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ก าหนด
โดยภาควิชา 
 5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
        รายวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2 มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 
        การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม โดย
น าเสนองานในรูปแบบเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
         มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2 เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
- มีระเบียบวิจัยและความรับผิดชอบ 
- มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

2.  ด้านความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาดุริยางคศาสตร์ไทย 
- สามารถใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์และข้อ
ค้นพบทางดนตรี 
- มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
- ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
- สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสถานการณ์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาทางดนตรีได้ 
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางดนตรีมาร่วมพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านดุริยางคศาสตร์ 

  4.   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        - สามารถวางแผนด าเนินการแก้ปัญหาและรับผิดชอบในการด าเนินงานของ  
                    ส่วนตัวและส่วนรวมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
  5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        - มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า  สร้างสรรค์  

      และน าเสนอผลงานทางดนตรีไทยได้อย่างเหมาะสม 
                         - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  พร้อมทั้งเลือก  
         รูปแบบของการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม  
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 5.3   ช่วงเวลา 
           นิสิตต้องศึกษารายวิชา วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1  ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปี
ที่ 3 
 5.4   จ านวนหน่วยกิต  
  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 5.5    การเตรียมการ 
  เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1 เรียบร้อยแล้ว  ก่อนทีน่ิสิตจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2   ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4จะผ่านการ
เรียนรายวิชาเอกบังคับมาแล้วครบทุกรายวิชา ซึ่งรวมถึงรายวิชาทักษะดนตรีไทยปฏิบัติ 1-7 รายวิชาทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการบันทึกโน้ตเพลงไทย การวิเคราะห์เพลงไทย ประวัติดนตรีไทย ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
ประพันธ์เพลงไทยรวมไปถึงรายวิชาสุนทรียศาสตร์ อีกทั้งรายวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือกที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเขียนวิทยานิพนธ์ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยได้  ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานทักษะและความรู้ดุริ
ยางคศาสตร์ไทยที่จ าเพาะและจ าเป็น ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.   2561  นี้ ได้สร้างรายวิชางานภาคสนาม
ดนตรี และดนตรีและเพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ขึ้นมาและบรรจุให้เป็นรายวิชาชีพบังคับ เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะด้านในท้องถิ่นและการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ได้แก่ ดนตรีและเพลง
พ้ืนบ้านในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และงานวิจัย ซึ่งนิสิตสามารถค้นคว้าวิจัยตามความสนใจของตนและตาม
กระแสสมัยของโลก เพ่ือเตรียมการให้นิสิตพร้อมที่จะพัฒนาหัวข้อวิจัยและเขียนงานวิจัยในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2   ต่อไปในปีการศึกษาสุดท้าย นอกจากนี้แล้ว ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2   ในปี  4  นิสิตจะได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกตาม
ความถนดัและความสนใจของตนไปแล้วอีก  4 รายวิชา ที่สามารถน าไปประกอบเป็นทักษะและความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการค้นคว้าวิจัยต่อไป 
  ในส่วนของการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ทางภาควิชาจะให้นิสิตเสนอหัวข้อวิจัยที่ตนเอง
สนใจ หากหัวข้อวิจัยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการประพันธ์เพลงไทยที่ต้องอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านใน
การค าปรึกษา ภาควิชาจะจัดประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและแบ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวให้แก่อาจารย์ตามความ
ถนัด 
 5.6    กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานการวิจัยจากปฏิบัติการวิจัยตลอดภาค
การศึกษา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต 
สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัด อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 
 
 

บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เพ่ือสร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 
 
 

“ช านาญวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างสรรค์ 
อนุรักษ์ มีจรรยาบรรณแห่งศิลปิน” ดังนั้น
สาขาวิชาฯ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ในศาสตร์
และทักษะทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย และการ
ใช้ทักษะดุริยางคศาสตร์ไทยในวงการวิชาชีพ
ต่างๆ มีความสามารถพัฒนาความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง ใช้ระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 
 

สร้างนิสิตให้มีความช านาญการทั้งด้านวิชาการ
และทักษะ โดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งศิลปิน 
เพ่ือพัฒนาสู่วิชาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมการใช้
ระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน ผ่านการเรียนการสอน โครงการ
กิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา ภาควิชา  คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเอก) 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ GE 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ/หรือ 
GE 
 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ GE 
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณะ และ/หรือ GE 
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3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และ/หรือ 
GE 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ที่ใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 

2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/วิชา GE/แนวคิด
และความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี  

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน
ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ  GE     
มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ท าให้รักโลก รัก
ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียน
ฝึกบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ GE 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ GE 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานการ
วิจัย ผลงานทางดนตรี 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
ผลงานทางดนตรี 
 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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- สามารถใช้กระบวนการวิจัย
และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์และข้อ
ค้นพบทางดนตรี 
- มีความรู้ ความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ที่เรียน
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้นการสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิด
และเรียนรู้จากการค้นคว้า 
- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้นการสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิด
และเรียนรู้จากการค้นคว้า เน้นการ
ฝึกปฏิบัติ การออกภาคสนามเพ่ือให้
ได้รับประสบการณ์ตรงและเพ่ือให้
เข้าใจมากข้ึน 

 
 
 

 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย หรือ GE สามารถ
น าความรอบรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ GE 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
- จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการและการ
สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ที่มี
การบูรณาการทางความคิด 
 

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ GE 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
- ประเมินจากผลงานที่มีลักษณะบูรณาการ 
สร้างสรรค์ และเป็นองค์ความรู้ใหม่   
- ใช้ผลประเมินของสถานประกอบการ 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 
หรือ GE สามารถเชื่อมโยง
ความรู้แบบองค์รวมได้ และ
คิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
GE มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 
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และมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  
สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะทางดนตรีมาร่วมพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้าน
ดุริยางคศาสตร์ 

 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น าของGE และมี
มนุษย-สัมพันธ์  
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เรียน และ/หรือ GE 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน
เป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ GE 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพ่ือนโดย
ให้เพ่ือนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  
 

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่
ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ วิชาโท
สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
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5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และGE น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง และ
รู้เท่าทัน  

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ GE 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
 
 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และ/หรือ GE 
-ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการ
สัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจาก
การสัมมนา 
 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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6. ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.6.1 มีความสามารถในทักษะการ
บรรเลงดนตรีและการแสดง  

- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอกและ
เครื่องดนตรีอ่ืนๆ โดยการศึกษาและฝึกซ้อม
ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

- ประเมินผลการเรียนรู้
จากการการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติรายบุคคล 

2.6.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้การบรรเลงรวมวงประเภท
ต่างๆ และการบริหารการจัดการวง
ดนตรี 

- การฝึกประสบการณ์การรวมวงในการ
แสดงดนตรีจากสถานการณ์จริง 

- ประเมินผลการเรียนรู้ 
การฝึกประสบการณ์การ
รวมวงในการแสดงดนตรี
จากสถานการณ์จริง ที่มี
การส่งเสริมการท างานเป็น
กลุ่ม 

2.6.3 สามารถพัฒนาทักษะปฎิบัติ 
การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน
ทางดนตรี 

- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานทางดนตรี 

- ประเมินผลจากโครงงาน
และการจัดการแสดงผล
งานทางดนตรี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ก าหนดไว้
ดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3) ใช้หลักการและเหตุผล เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4) มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ   

2. ความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
2) สามารถวิเคราะห์รูปแบบทางดนตรี การคิดสร้างสรรค์ การจัดการแสดง การ

ประเมินผล และการสรุปผลของงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักองค์ความรู้ทาง
วิชาชีพดุริยางคศาสตร์ไทยและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

3) มีการพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง 
4) สามารถใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่ เหมาะสม เ พ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์และข้อค้นพบทางดนตรี 
5) มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่ศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 
1) ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาทางดนตรีได้ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางดนตรีมาร่วมพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ในด้านดุริยางคศิลป์ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

2) สามารถวางแผน ด าเนินการ แก้ปัญหาและรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ส่วนตัวและส่วนรวมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ 

และน าเสนอผลงานทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือก

รูปแบบของการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 
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6.ทักษะพิสัย 
1) มีความสามารถในทักษะการบรรเลงดนตรีและการแสดง รวมทั้งทักษะการ

ดูแลรักษาซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ 

และทักษะการบริหารการจัดการวงดนตรี 
3) สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานทางดนตรี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย            
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                     
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล               
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                   
001228 ความสุขกับงานอดเิรก                  
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย                  
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน            
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            
001233 ไทยกับประชาคมโลก           

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม           

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ            
001237 ทักษะชีวิต           

001238 การรูเ้ท่าทันสื่อ            
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก           

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252 นเรศวรศึกษา            
001253 การเป็นผู้ประกอบการ           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ) 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ             
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 
วิชาการ  

  
   

  
 

  
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน            

208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

776261ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน           

784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษที ่21 
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ผลการเรียนรู้ 

 
1. 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6.ทักษะพิสัย 

 

กลุ่มวชิาเอก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

201111    พัฒนาการการบันทึกโน้ตดนตรีไทย                     
201112    ประวัติดนตรีไทย                
201113    ดุริยางควิทยา                
201114    ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย               
201121    ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1               
201122    ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2               
201131    พ้ืนฐานเครื่องหนัง               
201132    ดนตรีและเพลงในวัฒนธรรม 
              ภาคเหนือตอนล่าง 

              

201141   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 1               
201142    ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 2               
201161    ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 1               
201162    ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2               
201211    ท านองเพลงไทย               
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ผลการเรียนรู้ 

 
1. 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6.ทักษะพิสัย 

 

กลุ่มวชิาเอก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

201221    ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 3               
201222    ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 4               
201232    ขับร้องเพลงไทย                
201241    ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 3               
201242    ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 4               
201251    พื้นฐานฆ้องวงใหญ่               
201252     คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี                  
201253     ดนตรีกับการแสดงของไทย               
201254     พ้ืนฐานปี่พาทย์ไทย               
201255     พ้ืนฐานเครื่องสายไทย               
201256     การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย                
201257    การขับร้องประกอบการแสดงของ 
              ไทย 

   
 

          

201261    ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 3               
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ผลการเรียนรู้ 

 
1. 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6.ทักษะพิสัย 

 

กลุ่มวชิาเอก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

201262     ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 4               
201311    สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย               
201312     สุนทรียศาสตร์ของดนตรี               
201313     ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีเบื้องต้น               
201314     การประพันธ์เพลงไทย               
201315     ดนตรีอาเซียน               
201316    ธุรกิจและการบริหารจัดการดนตรี               
201321     ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5               
201322     ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 6               
201331    งานภาคสนามดนตรี               
201341     ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5               
201342     ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 6               
201351    การปรับวงดนตรีไทย               
201352    พากย์ ขับเสภาและท านองเสนาะ               
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ผลการเรียนรู้ 

 
1. 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6.ทักษะพิสัย 

 

กลุ่มวชิาเอก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

201353    เทคโนโลยีทางดนตรี               
201354    ปี่พาทย์มอญ                
201355    เพลงนางหงส์                
201356   ดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย               
201361     ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 5               
201362     ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 6               
201391    วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1               
201421     ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 7               
201431    การแสดงผลงานสร้างสรรค์ทาง 
              ดนตรีไทย 

              

201441     ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7               
201451    สาระและการถ่ายทอดดนตรีไทย               
201452    สวนศาสตร ์               
201453  มานุษยวิทยาการดนตรีภาคเหนือตอนล่าง                 
201454    สัมมนาดนตรีไทย                
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ผลการเรียนรู้ 

 
1. 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6.ทักษะพิสัย 

 

กลุ่มวชิาเอก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

201461    ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7               
201491    วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ 
              ไทย  2 

             

201492    ฝึกงาน               

201493    สหกิจศึกษา              

201494    การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน    
              ต่างประเทศ 

              

 

 
หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 201xxx ได้เทียบเคียงผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังตับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ดูภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร 
  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ใน
แต่ละภาคการศึกษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก  

- รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อ
ทางคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2  เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

2.2.1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สรุปสาระส าคัญคือ  
-  บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559เป็นต้นไป (ข้อ 2 ในประกาศ)  
-  สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวร NULC เป็นผู้
จัดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อ 19.2.4 ในประกาศ)  
-  นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป  

 
2.3  การทวนสอบในภาคทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของสาขาวิชา 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 
  ก าหนดเพลงส าหรับการทวนสอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ดนตรีไทย ของทบวงมหาวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 
 

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมิน

ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กร อาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการ
ประกอบ การงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การประเมินโดยการ
ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน
สถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ  
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559  ข้อ 19 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์. 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
ภาระงาน   

1.2  อาจารย์ใหม่ควรผ่านการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
1.3  จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา

อุดมศึกษา (TQF) 
1.4  จัดทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
          2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
                2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน 
การสอน การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

   2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปใช้บูรณาการกับการ
เรียนการสอนได้ 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
              2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ ได้รับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือวิชาชีพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมพูนศักยภาพเฉพาะตนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง   

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่ทันสมัย 
  2.2.3 อาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2.2.4 ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/
ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ผู้อ านวนการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
      1.1.1 จัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
      1.1.2 คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม
คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาดนตรี และคณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

     1.3.1 ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หากมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องท าการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ 

     1.3.2 ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

  1.3.2.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             1.3.2.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

     1.3.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้มีคุณสมบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

  1.3.3.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             1.3.3.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

     1.3.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
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      1.3.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 
5 ปี 
 
2. บัณฑิต 
 คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 
 
3. นิสิต 

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     3.1.1 การรับนิสิต 
     การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยภาควิชาและคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือให้
เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 

     3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ  ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัย  คณะ ภาควิชาและสาขาวิชาจัดให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนี้หลักสูตรจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านดุริยางคศาสตร์สากล เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมทางด้านความรู้วิชาชีพที่เป็นพ้ืนฐานและมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปใช้เมื่อเปิดภาคเรียนเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 

 
 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

      3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยจัดการแสดงดนตรี
ที่นิสิตเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีหรือประพันธ์ดนตรีขึ้นใหม่ 

     3.2.2 จัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การให้
ความรู้ชุมชนผ่านการแสดงดนตรี การอบรมทางด้านดนตรีสากล เพ่ือให้สาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและเป็นการบูรณาการสรรพวิชาเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

     3.2.3 จัดให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบและวาง
แผนการจัดการแสดงดนตรี เพ่ือพัฒนานิสิตในการปฏิบัติงานจริง การบริหารจัดการ การท างานร่วมกัน 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นิสิตเป็นผู้ที่มีมีมาตรฐานการม างานอย่างมืออาชีพ 



81 
 

 

 

     3.2.4 พัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  
              3.2.4.1 ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา ตามที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเห็นสมควร  ทั้งนี้ ทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 
3R และ 7C โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                3R ได้แก่ 

o Reading (อ่านออก) 
o (W)Ritting (เขียนได้) 
o (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

                  7C ได้แก่ 
o Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 
o  Creativity  and Innovation (ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และ

นวัตกรรม) 
o Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง

วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
o Collaboration,Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ

ร่วมมือ  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 
o Communications,Information,and Media Literacy (ทักษะด้าน

การสื่อสาร  สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
o Computing and ICT  Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
o Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

             3.2.4.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งนิสิต
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิจัย 

             3.2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชา
ดนตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
      3.3.1 คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา  เพ่ือก ากับดูแล
อัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
      3.3.2 คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของนิสิต  ได้แก่ 
ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร  และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรต่อไป 
      3.3.3 คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต(หากมี)และรายงานส่งต่อภาควิชา
ทุกภาคเรียน 
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4. คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
      4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      หลักสูตร มีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร 
      โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

      - ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ 
        - คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยังกอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      - คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณะเสนอ และเม่ือเห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

      - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และเมื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาและมีการ
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรในปีต่อไป 
      ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษา จะด าเนินการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ทราบเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
      4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
      ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ใช้การวางแผนอัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่เปิดใน
อนาคต นอกจากนี้ในระดับคณะฯ  มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระ
งานต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่งปรากฏอยู่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยภาควิชา   มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ  10,000  บาทต่อปี  เพ่ือใช้ในการ่วมประชุม สัมมนา อบรม 
หลังจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบุในแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการค านวณภาระงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง  นอกจากนี้  
มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงินรายได้ที่จัดสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศได้  นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  แก่อาจารย์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหาร
หลักสูตรใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 

     5.1.1 ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร) 
      คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรใช้ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์ ภายใต้กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  2  โดยจัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในชั้นตอนต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
      5.1.2 ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบ
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

             5.1.2.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  มีระบบและกลไกการด าเนินการ ดังนี้ 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์           

ผู้สอนในหลักสูตร และประชุมจัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามที่ระบุใน
เกณฑ์การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558  และก าหนดผู้สอนตามสาขาวิชาที่จบและ
ประสบการณใ์นการท างานวิจัย 

                       - คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระงานการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ 
และก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ
ความทันสมัยของสาระรายวิชา การจัดการการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นย้ าให้อาจารย์
ผู้สอนพิจารณา มคอ. 5  จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และหากคณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะใด ๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพิจารณาปรับปรุง มคอ. 3  ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ 
จะต้องมีการตรวจพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ. 3  ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทันตามก าหนดเวลา 

                       - คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแจ้ง
ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

             5.1.2.2 ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการ

สอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็น

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี โดยอ้างถึงตัวชี้วัดที่ระบุใน มคอ. 2 
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             5.1.2.3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
                       - อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 ) 

พร้อมเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไป 

                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้น
ของภาคการศึกษา และจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
ภาควิชา และคณะทราบ                  

             5.1.2.4 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าภาค

การศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือวิเคราะห์ผลการดเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี 

                       - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง 

                       - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท า
รายงานสรุปส่งให้แก่คณะรับทราบต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
     5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
             5.2.1.1 วิชาชีพหลักสูตรบังคับและวิชาชีพเอกบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึง

คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 
              5.2.1.2 วิชาชีพเอกเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน และพิจารณา
เปิดรายวิชาที่มีนิสิตต้องการเรียน และพิจารณาประกอบกับการเลือกผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้
นิสิตโดยตรง 
      5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

             5.2.2.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

             5.2.2.2 มีการพัฒนา / ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 

     5.2.3 การบูรณาการการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

             5.2.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น า สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

             5.2.3.2 บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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             5.2.3.3 เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งนิสิต
เข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมทีภ่าควิชาหรือหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

             5.2.3.4 มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
นิสิตในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  

5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
     5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังที่แต่ละรายวิชาระบุไว้ใน 

มคอ. 3 
     5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

    1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตการแสดงออกตามปกติของนิสิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

    2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
- ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

    3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
- ประเมินจากการอภิปรายประเด็นเฉพาะในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
- ประเมินจากรายงานการวิจัย 

    4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ                                 
รับผิดชอบ 
   - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และในการท างานกลุ่ม 
    5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            - ประเมินทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น 
การอภิปรายประเด็นเฉพาะ การท ารายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และผ่านการทดสอบทั้ง
ข้อเขียนและปฏิบัติ  

     5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร การประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกๆ ภาคการศึกษา  
และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อนจะส าเร็จการศึกษา 
 
 
 



86 
 

 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน  เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยระบบและกลไก
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
      6.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงาน (กลไก)  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

             6.1.1.1 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการข้อมูลในทุกสาขาวิชาใน
รูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์  ฐานข้อมูล ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

             6.1.1.2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเทอร์
เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

             6.1.1.3 อาคารเรียนรวม QS  และปราบไตรจักร ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ 
กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
      6.1.2 ระดับคณะ 
      คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีในการพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือสิ่งพิมพ์ โดยมีกลไกในการด าเนินงาน คือ 
หน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ของคระโดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และกระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน  3  
ด้าน ได้แก่ 

             6.1.2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
             ทุกปีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการ

ส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์  อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและ
ความต้องการ โดยการส ารวจนี้ ผลของการส ารวจจะถูกน าเข้าการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

             6.1.2.2 วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
             คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง โดยมีหน่วยพัสดุเป็น

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้ตามความ
ต้องการของอาจารย์ 

             6.1.2.3 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
             คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแต่ละ

หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 



87 
 

 

 

      6.1.3 ระดับหลักสูตร 
    6.1.3.1 หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือโดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์และนิสิตได้น าเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณที่ได้รับ โดยคณะกรรมการหลักสูตร
จะมีการประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสมารถเสนอชื่อหนังสือที่
สนใจในงาน NU Book Fair และเสนอชื่อได้ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการซื้อต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีวารสารหรือหนังสือใหม่ ๆ ห้องอ่านหนังสือประจ า
คณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ใน
ภาควิชาต่อไป 

             6.1.3.2 ภาควิชาดนตรี มีครุภัณฑ์ดนตรีพร้อมห้องปฏิบัติการ ให้บริการเพื่อรองรับ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกซ้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้ครบทุกด้าน 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณที่เพียงพอ
ต่อจ านวนนิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ  มีส านักหอสมุดที่มีหนังสือ ต ารา 
วารสารทางวิชาการ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก (รายละเอียดดังข้อ  6.1 )  นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์
มีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง  เช่น สื่อมัลติมีเดียและหนังสือ ต าราต่าง 
ๆ ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในห้องอ่านหนังสือ คริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่ 
 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นิสิต
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการ
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง

น้อยตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

X X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับ
การประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes ) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะ
ถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของมีดุริยางคนิพนธ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่    10 15 
2 ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5.0 
    70 

 
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 

ประเมิน  ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 5 10 15 20 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  5 10 15 20 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 5 10 15 20 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

70 75 80 85 90 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ 

    1 

6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

5 10 15 20 25 

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   5 10 
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ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี     1 
9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      1 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

    1 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

    1 

 
ค านิยาม 
 
พื้นที่เป้าหมาย  หมายถึง  พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือภาคเหนือตอนล่าง  
 
นวัตกรรม  หมายถึง  การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้าง 

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่ง 
อ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง  ธุรกิจเกิดใหม่ท่ีต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย  
นวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเติบโต 
ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ   หมายถึง  บุคคลที่ท าธุรกิจโดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็น  
      จริง และเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ 
      ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 
(รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน  
กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ 
  เมื่อหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้น จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม โดยพิจารณาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการ
ของหลักสูตรต่อไป 
  น าผลการวิเคราะห์จากการประเมินหลักสูตร การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้เสีย อาจารย์ผู้สอน มาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
แต่งตั้งกรรมการจากภายในและภายนอกเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรร่วมกัน จากนั้นน าเสนอร่างแก่คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาพิจารณาต่อไป 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
    - การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข่อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การ
สอน 
  - การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยอาจารย์
ผู้สอนและผู้บริหารภาควิชา 
  -  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต  ผ่านพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและ
ผลการสอบ 
 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  - การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา  โดยกองบริการการศึกษา 
(ระบบออนไลน์) 
  - ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ผลการประเมินรวมต ากว่า 3.51 อาจารย์ผู้สอนต้องวาง
แผนการปรับปรุงการสอนของตนต่อหัวหน้าภาควิชาต่อไป 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      2.1 กลยุทธ์การประเมิน 
 มีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้จริง  ซึ่งต้องมี
การวางแผนพร้อมระบุรายละอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
รับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบปฏิบัติ การสอบข้อเขียน รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม ส าหรับการ
ประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมการเรียนการสอน  ข้อสอบ  และกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการประเมินนิสิตชั้นปีสุดท้ายและ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       3.1 คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทย อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สาขาวิชาฯ 

3.2 คณะกรรมการน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ (1) และ ข้อ (2) และการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนและนิสิต มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ (1) ข้อ (2) 
และ ข้อ (3) ข้างต้น มาพิจารณาวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 

4.2 เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าสาขาและคณะพิจารณา  
4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
4.4 ขออนุมัติด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัย

และมีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสถานการณ์ของประเทศไทย 

4.5  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะด าเนินการทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก. 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

............................................................... 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที ่218 (4/2559) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็น 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษา 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

5.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรื 
ปฏิบัติการ 

ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและระหว่างศึกษาใน 
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

5.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
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5.5 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความ 
ที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

5.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางความประพฤติ 

ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ 
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
ทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรปริญญา
ตรี 
แบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ 
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
7.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง 
7.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

7.2.1 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

หนึ่งปีการศึกษา 
7.3 ผู้ประสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

7.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 
7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา 

รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 
7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจาก 

คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความ
เห็นชอบ 

ของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
7.5.2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 

ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
7.5.3 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา 

ภายในประเทศ ในกรณีมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัย 
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7.5.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาในหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จากรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
8.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 

8.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึง 

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 
8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ 

เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
8.3 การเทียบโอนหน่วยกิต 

8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสิต 

9.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจาก 
สถานศึกษาอ่ืน หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองจะต้อง 
ไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น 
นิสิต ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

9.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่า สละสิทธิ์ 
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

9.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัว 
นิสิต โดยทางคณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา 

ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ 
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

10.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาในหลักสูตรที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
แผนการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ 
การศึกษา 

10.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด 
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผล และการประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 

10.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัด 
การศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ 
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน 
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรยีนของแต่ละ 
รายวิชา ให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
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10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนด 
ไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

10.4 กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอน 
ในภาคฤดูร้อน เพ่ือการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็น 
ส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย 

10.5 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิต 
ใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

10.6 การคิดหน่วยกิต 
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
10.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย 

กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
10.6.4 การฝึกสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกสหกิจ 

ศึกษา ไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนหน่วยกิต 6 – 9 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
10.7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน (Prerequisite) 

ส าหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพ่ือให้นิสิตสามารถ 
เรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่ก ากับไว้ 
10.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

10.9.1 เลขที่ 3 ตัวแรก แสดงถึง สาขาวิชา 
10.9.2 เลขที่ 4 ตัวแรก แสดงถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา 
10.9.3 เลขที่ 5 ตัวแรก แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
10.9.4 เลขที่ 6 ตัวแรก แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา 

10.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ ดังนี้ 
10.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 

เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
10.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 

เฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 
10.10.3 นิสิตพ้นสภาพ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่า 

น้อยกว่า 1.50 หรือ มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศกึษาปกติ 
10.11 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาใน 

ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค 
การศึกษา ต่อปีการศึกษา ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไป ที่นิสิตผู้
นั้นลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน 
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ข้อ 11 หลักสูตรสาขาวิชา 
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 

11.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรา้งความเป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 
ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชพีที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วย
กิตรวม ดังนี้ 

11.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ 
หรือ ปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

11.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวด 
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

11.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวน 
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

11.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  18 
หน่วยกิต 

11.1.2.5 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้มีจ านวน 
หน่วยกิต รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

11.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 
ใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120  
หน่วยกิต  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150  
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อย 
กว่า 180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรก
ที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 



99 
 

 

 

11.6 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ดูแลนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน 
12.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศมหาวิทยาลัย 

12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ 
ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายใน 
ระยะเวลาของการขอเพ่ิมรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การ 
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

12.5 วิชาใดท่ีได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
12.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา 

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิต 
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วย
กิต 

กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วย 
กิตส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง หรือ
ต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  ตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อ 
มหาวิทยาลัย 

12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รับอักษร W 

12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน 
ความรู้ (Audit) ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีรายวิชา
นั้นสังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชา
นั้นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 

12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพ่ือรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี 
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ค้างช าระเสมือน
เป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสอง
ปี นับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย หรือมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

12.11.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด 
หรือบางส่วนได้ 

12.11.2 กรณีเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย อาจ 
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยช าระค่าธรรมเนียมตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การเพ่ิมและถอนรายวิชา 
13.1 การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาค 

การศึกษาหรือภายใน 1 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
13.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 

ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา
เดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
ก าหนดเวลาการเพ่ิมรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W 

13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิมและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

13.4 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ 
ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

13.5 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่ 

ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
14.1 มหาวิทยาลัยจดัให้มีการวดัผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
14.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 

ทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล
ตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U 

14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล 
นอกจากรายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

14.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ 
ให้ก าหนด ดังนี้ 
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สัญลักษณ์ ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
F ตก (Failed) 0.00 
S เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
W การถอนรายวิชา (Withdrawn) 

กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีสัญลักษณ์การวัดผลและการประเมินผล ดังนี้ 

CE หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ (Credits from examination) 
CP หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
CS หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests) 
CT หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมที่วัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits from 
training) 
CX หน่วยกิตท่ีได้จากการยกเว้นการเรียน (Credits from exemption) 
14.5 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
14.6 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชา 

นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้อง 
ด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิด 
ภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน 
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

14.7 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง 
อยู่และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาค ประจ าสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตาม
วรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 
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14.8 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
14.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
14.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
14.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
14.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

14.9 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
14.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

14.10.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ 
หน่วยกติของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

14.10.2 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต 
และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

14.10.3 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวน 
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.10.2 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วย   กิ
ตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 14.9 และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
มากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

ข้อ 15 การเรียนซ้ า 
15.1 รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ต่ ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ 
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้อง 

ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้อง 

ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
ข้อ 16 การลา 

16.1 การลาป่วยและการลากิจ 
นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ 

ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์
ผู้สอน 

16.2 การลาพักการศึกษา 
16.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอ่ืนใด 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

16.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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16.2.3 นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา 
ปกติหรือมากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

16.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือ 
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 
17.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น 
17.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

17.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาใน
คณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ 

17.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัด
นั้น ทั้งนี้ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

17.2.3 การย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระ 
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่นิสิตประสงค์จะย้ายไป 

17.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามา 
ค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ 

ข้อ 18 การพ้นสภาพนิสิต 
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
18.1 ตาย 
18.2 ลาออก 
18.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
18.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
18.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 12.9 
18.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความ 

เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
18.7 เมื่อได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ 

ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
18.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

18.8.1 เมื่อเรียนมาแล้ว มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาค 
การศึกษา 

18.8.2 เมื่อมีสถานภาพนิสิตรอพินิจ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 
1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบ 

รายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 
เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้นิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน 

19.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ 

สาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้ 
19.2.1.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 

6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

19.2.1.2 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

19.2.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

19.2.1.4 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

19.2.1.5 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
2 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
นเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา 

19.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้าน 

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี 

คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
19.3.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 

ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 
ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน 
ซ้ าในรายวิชาใด 

19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จ านวนหน่วยกิต 
ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
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ข้อ 20 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้น 
ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น กรณีท่ีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดให้อนุมัติ 
ในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้นๆ และนิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตด้วย 

ข้อ 21 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี 
21.1 รางวัลเรียนดีประจ าปี มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผล 

การเรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้นไม่
น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปี
การศึกษานั้นๆ 3.75 ขึ้นไป นิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี 
 

21.2 รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร นิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร ได้รับปริญญา 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ข้อ 22 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 

22.1 การก ากับมาตรฐาน 
22.2 บัณฑิต 
22.3 นักศึกษา 
22.4 อาจารย์ 
22.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
22.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ 23 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 24 นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ก็ให้ใช้ข้อบังคับนั้นต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 25 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจ 

ประกาศได้ การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 


