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สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์   ภาควิชาดนตรีวิทยา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Thai Music 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Thai Music) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Thai Music) 
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    135  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
       5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่
คณะก าหนด 
        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่  7/2555  วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555 
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 180(2/2556) วันที่ 17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    8.1 ศิลปิน 
          8.2 นักวิชาการดนตรี 
          8.3 นักวิเคราะห์ วิจารณ์ และนักวิจัย 
          8.4 บุคลากรทางการศึกษา 
         8.5 นักวิชาการวัฒนธรรม 
          8.6 นักบริหารจัดการการแสดง 
            8.7 ธุรกิจด้านการดนตรี 
 

9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 

ล าดับ.. 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
 

วุฒิการศึกษา (สาขา) 
 

ปีท่ีจบ 

1. นายคมกริช   การินทร์ XXXXXXXXXXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) 

2544 
2537 

2. นางณัฐชยา    นัจจนาวากุล XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์ไทย) 

2543 
2538 

3. นายเดชา  ศรีคงเมือง   XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) 
ค.บ. (ดนตรี) 

2548 
2539 

4. นางสาวบุตรี  สุขปาน  XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ ศศ.ม.(ดนตรี) 
ค.บ.(ดนตรี) 

2550 
2546 

5. นางสาววราภรณ์  เชิดชู XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์ไทย) 

2548 
2546 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในการวางแผนหลักสูตรนั้น พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) บทที่ 4 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกัน ต้องยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล  และเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  ในขณะที่การพัฒนาหลักสูตร และการปรับกระบวน 
การเรียนการสอนต้องเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งยังจะต้องบูรณาการพร้อมส่งเสริมการ
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เรียนรู้ให้หลากหลายในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และสันทนาการที่ครอบคลุมศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย ศาสนา ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา  นอกจากนั้น ยังจะต้องปรับปรุงกระบวนการ
จัดการสอน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้านที่กล่าวถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
ร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มี มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน ประกอบกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้านนั้น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นด้านหนึ่งของภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นเราต้องมีบุคลากรและนิสิตที่เข้าใจในวัฒนธรรมดนตรีไทยและสามารถเชื่อมโยงกับ
โลกปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น 
ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ การตื่นตัวในเรื่องประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เพราะ 1 ในเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN 
Economic Community - AEC ) มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมสร้าง
อัตตลักษณ์และวัฒนธรรมของอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริบทแห่งการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การศึกษา 
การวิจัย การอบรม การผ่านงานทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และการดนตรี ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้
ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรมซึ่งกันและกันจึงจะช่วยให้เกิดการผลักดันการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างดีตามมา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ว่า วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนและชาติ 
รวมทั้งการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสู่สากล คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา วัฒนธรรม คิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์เป็น ทั้งยังมีความมั่นใจที่จะก้าวสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพต่างๆ ในระดั บท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ หรือวงการวิชาการต่างๆ ดังนั้น คณะจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ซึ่งได้บรรจุรายวิชาที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะและวิชาการ 
ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการท างานทางด้านวัฒนธรรมการดนตรี โดยเฉพาะในเรื่อง
การปฏิบัติดนตรีอันเป็นสิ่งที่สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงงานวิชาการ งานวิจัยทั้ งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ และน าไปเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วัฒนธรรมการดนตรีของชนชาติต่างๆในอาเซียนด้วยกัน 
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมการดนตรีของชาติต่างๆ ในอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน การสร้างสรรค์งานภายใต้ภูมิปัญญาตนเอง
และอาเซียน การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมการดนตรี เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร 
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การจัดท าคู่มือการเรียนรู้ในรูปแบบภาษาต่างๆ พร้อมทั้งสร้างก าลังคนที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กรและข้อมูลทางวัฒนธรรมการดนตรีได้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะมนุษยศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม  
มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 12.2.1  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในการปฏิบัติและทางทฤษฎีของดนตรีไทย 

รวมทั้งทฤษฎีดนตรีต่างๆ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงดนตรีไทยสู่ความเป็นสากล 
(2) ด้านการวิจัย 

 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้นพ้ืนฐานได้ สามารถแสวงหา
องค์ความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา หรือ
ใช้เป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติด้านดนตรีไทย ซึ่งสามารถ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 
(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของดนตรีไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและเผยแพร่สู่นานาชาติ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  
 12.2.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

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

ทางวิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
(3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะและความสามารถทางวิชาเอกและวัฒนธรรมเพ่ือ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ

ชาติ และสามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
(5) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  โดยผ่านการศึกษา

งานรายวิชา เช่น วิชาดนตรีตะวันออก ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น รวมทั้งการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

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

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    -   ไม่มี   - 
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13.2 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
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 
 781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 
   ASEAN Culture Studies 

13.3  การบริหารจัดการ 

มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการจัดสรรงบประมาณ โดยเป็นไปตาม
นโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
  สุนทรียศาสตร์การดนตรี เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์พึงมีโดยรู้คุณค่า และรู้จักน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

1.2 ความส าคัญ  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ตอบสนองปรัชญาของการ

อุดมศึกษาและปรัชญาสถาบันดังนี้ 
ปรัชญา  มนุษยศาสตร์ โน้มน าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ และมีอิสระจากอวิชชา 
ปณิธาน  คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ 

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน  
    สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 
เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา มีความอดทน รู้จักอุทิศและมีอิสระในการสร้างสรรค์งาน คุณลักษณะ
เด่นของนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คือ “ช านาญวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างสรรค์ อนุรักษ์ 
มีจรรยาบรรณแห่งศิลปิน” 

1.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
               1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติดนตรีไทย 
               2. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ผลิตผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
               3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ ในเชิงทักษะและวิชาการ มาประสมประสานกับ
แนวคิดร่วมสมัยเพ่ือใช้ประกอบวิชาชีพดนตรีไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ของโลก 
               4. มีศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนาหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556 โดย ศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ 
และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  

นอกจากนี้ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนด
แผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และหลักฐาน 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรปี 
2556 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ ในปี 2560 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินปี 2560 
ดังต่อไปนี้ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาระบบและกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ เก่งงาน 
เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต 
และเก่งพิชิตปัญหา เป็นที่
ต้องการของแหล่งจ้างงาน
ระดับแนวหน้าของประเทศ 
(Demand Based 
Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์ที่เฉลี่ย 

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสิต เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge 
Based Society ด้วยจิตส านกึของความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองด้วยระบบ e-Learning ซ่ึง
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (Language 
Center) จะเป็นหน่วยสนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์
เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้น
นิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการ
เรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้คิด ให้ค้นหา 
หลักการ (ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ 
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาคเรียน
ละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจนครบ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
-  มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
-  มีระบบ Co-operative Education 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ โดย จัดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรไปสู่ Problem Based 
Learning/Topic Based Learing แทน 
Content Based Learning  
-  จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดยเร่งรัด

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 
และ 4 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชาเฉพาะ
ทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร มีการ
เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 
1  ครั้ง 
4.  นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือสห
กิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 
5.  ร้อยละของรายวิชาที่มี Tutorial 
6.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชา 
7.  ร้อยละของนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี (6-9 หน่วยกิต) 
 
8.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
9.  ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
11. ค่าเฉลี่ยของอัตรเงินเดือนของ
นิสิตสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
-  จัดให้มีระบบ Tutorial ในทุกรายวิชา
และมีการจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-  ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรีทุกคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่
เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีดความสามารถ
ของบัณฑิต (Competency Based 
Assessment) โดย จัดให้มีระบบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. การพัฒนาการเรียน  
การสอน 
 

-  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรม/
สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 

-  ปริมาณโครงการที่เข้าอบรมต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
 
 

- สนับสนุนการผลิตเอกสาร และสื่อการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

-  ปริมาณเอกสาร และสื่อการเรียน
การสอนต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

3.  การพัฒนานิสิต -  น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียน
การสอน ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
นิสิต 

-  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทาง 
ดุริยางคศาสตร์ไทย, งานวิจัย 

-  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี -  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางดนตรี 

-  การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี -  กิจกรรม/ชิ้นผลงานการสร้างสรรค์ 
4.  การบริการวิชาการ -  ส่งเสริมการน าความรู้ทางดนตรีเพื่อ

ท าประโยชน์แก่ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการ 
-  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 

5. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์

-  ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ ศธ. 

-  หลักสูตรปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานหลักสูตรเรื่อง 
ต่างๆของ ศธ. หาก ศธ. ท า
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 
6. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 

-  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 
 
 
 

-  หลักสูตรปรับปรุง 
-  ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต (บัณฑิตได้งานท าในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไทยและได้เงินเดือนตามเกณฑ์ของ 
ก.พ.หรือไม่) 

-  ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ผลส ารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ส ารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน 

-  ผลส ารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน 

-  ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตรที่ได้เรียนไป 

-  ผลส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่
มีต่อหลักสูตรที่ได้เรียนไป 

-  จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 

-  รายงานการประชุมของสาขาวิชา    
ดุริยางคศาสตร์ไทยกับกรรมการที่
ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน 

7.ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเข้มข้นทางวิชาการใน
ระดับที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
 
 

- ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีก าลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

-หลักสูตรปรับปรุง 

- จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 
 
 
 

- ผลส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา 
ดุริยางคศาสตร์ไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานการประชุมของสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทยกับกรรมการที่
ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน 

- ส ารวจหลักสูตรปริญญาโท 
 

- ผลส ารวจหลักสูตรปริญญาโทที่มี
การพัฒนาออกมาใหม่ๆ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ ทวิภาค   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
2.การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ภาคการศึกษาต้น 
(เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม) และภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) และภาค
ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม) ในกรณีที่ผู้เรียนตกแผนการศึกษาหรือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนนอกแผน 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
2.2.4 คุณสมบัติความสามารถเฉพาะด้านตามกลุ่มเครื่องมือหลัก ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร    
- ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหรือดนตรี

พ้ืนบ้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  กลุ่มปี่พาทย ์ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ ่ฆ้องวงเล็ก 

2.  กลุ่มเครื่องสายไทย ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย 
3.  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
4.  กลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ อีสาน ใต้ (ถ้าม ี

ความสามารถบรรเลงเครื่องหนังได้ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

             2.3.1  พ้ืนฐานความรู้ด้านทักษะปฏิบัติดนตรีไทยของนิสิตแต่ละคน มีความแตกต่างกัน  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
            2.4.1  จัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านดนตรีไทย ในช่วง 2 สัปดาห์กอ่นเริ่มการศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และติดตามผลพัฒนาการทางด้านทักษะปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้
นิสิตเข้าร่วมการฝึกซ้อมในตอนเย็นหลังเลิกเรียน รวมทั้งให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสาขาอย่างต่อเนื่อง 
 
 



11 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

 จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 
จ านวนนิสิตทั้งหมด 20 40 60 80 80 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 20 20 

 
2.6  งบประมาณตามแผน (กรณีเหมาจ่ายเทอมละ 15,000 บาท) 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.  ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
2.  ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.  งบด าเนินการ      
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 25,000 50,000 75,000 100,000 100,00 
2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 
3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจ่ายระดับคณะ 317,880 635,760 953,640 1,271,520 1,271,520 

รวม (ก) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
ข.  งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
จ านวนนิสิต 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 13,296 13,296 13,296 13,296 13,296 
หมายเหตุ  *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ า 
 

       2.7 ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549” 

ข้อ 7.1 “การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน” (ดูภาคผนวก ก)  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต  

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ.พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า 30 30 
     1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 30 
     1.2 วิชาเลือก ไม่นับหน่วยกิต - 1 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า  84 99 

     2.1 วิชาบังคับ - 6 

      2.2 วิชาชีพ - 93 

           2.2.1 วิชาชีพบังคับ - 84 

           2.2.2 วิชาชีพเลือก - 9 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า 6 6 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 135 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   30  หน่วยกิต  
    1.1  วิชาบังคับ     จ านวน   30  หน่วยกิต  
          ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
     (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   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5)
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
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  (1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต 
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
 

  (1.1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6   หน่วยกิต  
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

Media Literacy   
   

  (1.1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต  
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
    Life and Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 
     1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน    1 หน่วยกิต 
     วิชาพลานามัย  บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน      1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
Sports and Exercises 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า        99    หน่วยกิต 
   2.1 วิชาบังคับ          6    หน่วยกิต 

 205200         การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ          1(0-2-1) 
                  Communicative English for Specific Purposes 
205201        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
                    Communicative English for Academic Analysis 
205202        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน           1(0-2-1) 
                    Communicative English for Research Presentation 
781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

ASEAN Culture Studiess 
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   2.2 วิชาชีพ                 93   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ      84   หน่วยกิต 

        2.2.1.1 โดยให้นิสิตเรียนดังต่อไปนี้    63   หน่วยกิต 
201111  ทฤษฎีดนตรีไทย       3(3-0-6) 

   Theory of Thai Music  
201112  ดนตรีตะวันตก  1     3(3-0-6) 

   Western Music I 
201131  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 1    1(0-2-2) 

   Thai Music Ensemble I 
201132  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 2    1(0-2-2) 

   Thai Music Ensemble II 
201133  พ้ืนฐานเครื่องหนัง     3(2-2-5) 

Basic of Thai Drumming 
201181  โสตทักษะ และการบันทึกโน้ตเพลงไทย     3(3-0-6) 

Ear Training and Music Notation 
201211  ประวัติดนตรีไทย 1     3(3-0-6) 

   History of Thai Music I 
201231  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 3    1(0-2-2) 

   Thai Music Ensemble III 
201232  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4    1(0-2-2) 

                        Thai Music Ensemble IV 
201234  ขับร้องเพลงไทย      3(2-2-5) 

   Thai Singing 
201253  การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1    3(2-2-5) 
   Maintenance of Thai Musical Instruments I 
201255  ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านของไทย    3(2-2-5) 
   Regional  Music  Skills of Thailand  
201272  อาศรมดนตรีไทย      3(2-2-5) 
   Schools of Thai Music 
201281  การสอดท านองดนตรีไทย     3(3-0-6) 

   Thai Music Counterpoint 
201312  สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย    3(3-0-6) 

   Form and Analysis of Thai Music 
201314  การประพันธ์เพลงไทย     3(3-0-6) 

   Thai Music Composition 
201331  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 5    1(0-2-2) 

   Thai music Ensemble V 
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201332  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 6    1(0-2-2) 
   Thai music Ensemble VI 

201381  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี    3(2-2-5) 
   Introduction to Music Research Methodology 

201382  สุนทรียศาสตร์ของดนตรี     3(3-0-6) 
   Aesthetics of Music 

201383  ดนตรีเอเซีย      3(3-0-6) 
   Asian  Music 

201496  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  1         3   หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis I 
201497   สหกิจศึกษา         6     หน่วยกิต 

   Co-operative Education  
  หรือ 201498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ        6     หน่วยกิต 
   International Academic or Professional Training 

201499  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  2         3     หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis II 
 
          2.2.1.2  เรียนรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรีไทย    จ านวน    21  หน่วยกิต  

โดยนิสิตจะต้องเรียนทักษะปฎิบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือเอก ซึ่งประกอบไป 
ด้วยกลุ่มขับร้อง กลุ่มเครื่องสาย และกลุ่มปี่พาทย์ 

กลุ่มขับร้อง 
201121  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1    3(2-2-5) 

   Thai Music Skill ( Voice ) I   
201122  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2    3(2-2-5) 

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

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

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

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

   Thai Music Skill (Voice) VI  
201421  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 7    3(2-2-5) 

   Thai Music Skill (Voice) VII  
 กลุ่มเครื่องสาย 

201141  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 1    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) I  
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201142  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)  2    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) II  
201241  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 3    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String)  III  
201242  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 4    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String)  IV  
201341  ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) V  
201342  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) VI 
201441  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill ( String) VII  
กลุ่มปี่พาทย์ 
201161  ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 1    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) I 
201162  ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) II  
201261  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3    3(2-2-5)

            Thai Music Skill (Piphat ) III  
201262  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) IV  
201361  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) V  
201362  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) VI  
201461  ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7    3(2-2-5) 

   Thai Music Skill (Piphat) VII  
 
   2.1.3 วิชาชีพเลือก       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    
201151  พ้ืนฐานฆ้องวงใหญ่     3(2-2-5) 
              Basic of Gong  



17 

 
201182  คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี       3(1-2-4) 

         Computer Application for  Music 
201233  ดนตรีกับการแสดงของไทย    3(2-2-5) 

  Thai Music and Performing Arts  
201251  พ้ืนฐานปี่พาทย์ไทย     3(2-2-5) 
 Basic Level of  “Piphat” Instrument Playing 
201252  พ้ืนฐานเครื่องสายไทย     3(2-2-5) 

Basic Level of Thai String Instrument Playing 
201254  การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 2    3(2-2-5) 
   Maintenance of Thai Musical Instruments II 
201256  มังคละ       3(2-2-5) 
   Mang–ka-la  Ensemble 
201257  การปรับวงดนตรีไทย     3(3-0-6) 

   Thai  Music  Ensemble  Methodology  
201271  ประวัติดนตรีไทย 2     3(3-0-6) 
   History of Thai Music II 
201273  ดนตรีตะวันตก 2      3(3-0-6) 
   Western Music II 
 201274  ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
   Southeast Asian Music  
201275  ดนตรีอินเดีย      3(3-0-6) 
   India Music  
201276  ดนตรีอินโดนีเซีย      3(3-0-6) 
   Indonesia  Music  
201277  ดนตรีพม่า      3(3-0-6) 
   Mynmar Music  
201278  ดนตรีมาเลเซีย      3(3-0-6) 
   Malaysia Music  
201279  ดนตรีเวียดนาม      3(3-0-6) 
   Vietnam Music 
201311  ดนตรีนานาชาติ      3(3-0-6) 

   World  Music 
201315  ดนตรีไทยร่วมสมัย     3(3-0-6) 

Contemporary Thai Music 
201316  ทฤษฎีการประสมวงดนตรีไทย      3(3-0-6) 

   Theory of Thai Ensembles 
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201333  การขับร้องประกอบการแสดงของไทย   3(2-2-5) 
   Singing Accompanying in Thai Performing Arts 

201351  พากย์และขับเสภา     3(2-2-5) 
   “Phak” and Khap “Sepha” 
201352  การขับร้องเพลงตับ     3(2-2-5) 
   “Phleng  Tap”  Singing 
201353  เทคโนโลยีทางดนตรี     3(1-2-4)
   Technology for Music  
201354  การถ่ายทอดดนตรีไทย     3(2-2-5) 
   Thai Music Pedagogy 
201355  ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์     3(2-2-5) 
   “Piphat Dukdamban” 
201356  ปี่พาทย์มอญ      3(2-2-5) 
   “Piphat Mon” 
201357  ปี่พาทย์นางหงส์      3(2-2-5) 
                   “Piphat Nang-Hong”   
201358  เครื่องสายปี่ชวา      3(2-2-5) 
   “Pi-Java” and String Ensemble 
201371         ดนตรีตะวันออก                    3(3-0-6) 
            East Asian Music      
201372  ดนตรีบ าบัด      3(3-0-6) 
   Music Therapy 
201373  ดนตรีส าหรับเด็ก      3(3-0-6) 
   Music for Children 
201374         กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปกรรม   3(3-0-6) 
                   Intellectual Property Law on Arts 
201375 หลักการบริหารจัดการดนตรีไทย                      3(3-0-6) 
  Principles of Thai Music Management 
201376  อุโฆษวิทยา      3(3-0-6) 
   Acoustics of Thai Music 
201377  สื่อสร้างสรรค์ในงานดนตรี     3(3-0-6) 

   Media Creation for Music 
201384  มานุษยวิทยาการดนตรี ภาคเหนือตอนล่าง   3(2-2-5) 
   Anthropology of Music in The Lower Northern Region 
201385  สัมมนาดนตรีไทย      2(1-2-4) 
   Seminar in Thai Classical Music 
201386    พ้ืนฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยา    2(1-2-3) 

   Foundation of Ethnomusicology 
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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 in Thai Societies 
 201103  ดนตรีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)
   Music for Communications 
 201104  ดนตรีกับการแสดง     3(3-0-6)
   Music and Theatre 
 201105  ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
   Introduction to Thai Music Singing 

201106  พ้ืนฐานดนตรีไทย 1          3(2-2-5) 
Thai Music Foundation  I  

201107  พ้ืนฐานดนตรีไทย 2      3(2-2-5) 
Thai Music Foundation  II  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่างๆ ในแต่

ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที ่1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

Fundamental  English   
3(2-2-5) 

001221    สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า                     
Information Science for Study and Research  

3(2-2-5) 

001278    ชีวิตและสุขภาพ                                                   
Life  and  Health   

3(2-2-5) 

201181  โสตทักษะ และการบันทึกโน้ตเพลงไทย     
Ear  Training  and  Music  Notation 

3(1-2-4) 
 

201131 
 
201211  

การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 1    
Thai Music Ensemble I 
ประวัติดนตรีไทย 1   
History of Thai Music I  
 

1(0-2-2)  
 
3(3-0-6) 

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201121  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1  

Thai Music Skill ( Voice) I 
3(2-2-5) 

201141  ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 1  
Thai Music Skill ( String) I   

3(2-2-5) 

201161 ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  1  
Thai Music Skill ( Piphat ) I 
 

3(2-2-5) 

                                                       รวม       19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201  ทักษะภาษาไทย 

Thai Language  Skills 
3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English   

3(2-2-5) 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Fundamental Laws for Quality of Life  

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non- Credit) 

1(0-2-1) 

201111  ทฤษฎีดนตรีไทย      
Theory of Thai Music  

3(3-0-6) 

201133 พ้ืนฐานเครื่องหนัง     
Basic of Thai Drumming 

3(2-2-5) 

201132  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 2    
Thai music Ensemble II 

1(0-2-2) 

201255 ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านของไทย   
Regional Music Skills of Thailand 
 

3(2-2-5) 

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201122 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2   

Thai Music Skill (Voice) II 
3(2-2-5) 

201142 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 2  
Thai Music Skill (String) II 

3(2-2-5) 

201162 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 2  
 Thai Music Skill (Piphat) II 

3(2-2-5) 

                                                          รวม      22   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

English for Academic Purposes  
3(2-2-5) 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
Science in Everyday Life  

3(2-2-5) 

201253 
  

การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1                
Maintenance of Thai Musical Instruments I 

3(2-2-5) 

201112 ดนตรีตะวันตก 1                
Western Music I 

3(3-0-6) 

201XXX วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(X-X-X) 

201231  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 3    
Thai music Ensemble III 

1(0-2-2) 
 

201383  ดนตรีเอเซีย      
Asian Music 
 

3(3-0-6) 

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201221 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 3   

Thai Music Skill ( Voice) III 
3(2-2-5) 

201241  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 3  
Thai Music Skill ( String) III  

3(2-2-5) 

201261 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3 
Thai Music Skill ( Piphat) III 

3(2-2-5) 

                                                  
                                                          รวม      22     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  
Arts in Daily Life 

3(2-2-5) 

001238 การรู้เท่าทันสื่อ   
Media Literacy   

3(2-2-5)  

205200 
 
781101 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes 
วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 
ASEAN Culture Studiess 

1(0-2-1) 
 
3(2-2-5) 

201281 การสอดท านองดนตรีไทย    
Thai Music Counterpoint 

3(1-2-4) 

201232  
 
201xxx  

การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4    
Thai music Ensemble IV 
วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

1(0-2-2) 
 
3(X-X-X) 

   
นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201222 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 4    

Thai Music Skill (Voice  IV) 
3(2-2-5) 

201242 ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 4 
Thai Music Skill (String IV) 

3(2-2-5) 

201262 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4 
Thai Music Skill (Piphat IV) 

3(2-2-5) 

                                                  
                                                         รวม      20   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ            1(0-2-1) 

Communicative English for Academic Analysis 
201312 สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย    

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

201331  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 5    
Thai music Ensemble V 

1(0-2-2) 

201234  ขับร้องเพลงไทย      
Thai Singing 

3(2-2-5) 

201381    ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี    
  Introduction to Music Research Methodology  

3(2-2-5) 

201272 อาศรมดนตรีไทย 
Schools of Thai Music 

3(2-2-5) 

xxxxxx เลือกเสรี 
Free Elective 
 

3(X-X-X) 

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201321 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 5   

Thai Music Skill ( Voice) V 
3(2-2-5) 

201341 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 5 
Thai Music Skill ( String) V 

3(2-2-5) 

201361 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5 
Thai Music Skill ( Piphat) V 

3(2-2-5) 

                                                 
                                                                 รวม      20   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  

Communicative English for Research Presentation 
1(0-2-1) 

201314  การประพันธ์เพลงไทย     
Thai Music Composition 

3(3-0-6) 

201382 สุนทรียศาสตร์ของดนตรี     
Aesthetics of Music 

3(3-0-6) 

201332  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 6    
Thai Music Ensemble VI 

1(0-2-2) 

201496  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  1   
Undergraduate Thesis I 

3  หน่วยกิต 

201xxx  วิชาชีพเลือก 
Elective  Course 

3(X-X-X) 

xxxxxx เลือกเสรี 
Free Elective 
 

3(X-X-X) 

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201322 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 6   

Thai Music Skill ( Voice) VI 
3(2-2-5) 

201342 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6 
Thai Music Skill ( String) VI 

3(2-2-5) 

201362 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6 
Thai Music Skill ( Piphat) VI 
 

3(2-2-5) 

                                                           รวม     20    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

     
201499 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2  

Undergraduate Thesis II 
3 หน่วยกิต      

นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาฯ 
201421  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 7    

Thai Music Skill ( Voice) VII 
3 (2-2-5) 

201441  ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7                
Thai Music Skill ( String ) VII 

3(2-2-5) 

201461  ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 7    
Thai Music Skill ( Piphat) VII 
 

3(2-2-5) 

                                                          รวม     6   หน่วยกิต 
     

 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
201497  
 
หรือ 
201498 

สหกิจศึกษาหรือฝึกงานในประเทศ                             6 หน่วยกิต 
Co-operative Education or Professional Training 
 
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 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 
      The development of language skills in listening, reading, speaking and written 
communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือการ
สื่อสารในปริบทต่างๆ 
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  

 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา             3(2-2-5) 
       Developmental English 
    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารในปริบทต่างๆ 
         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้า  
เชิงวิชาการ 
             Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 
and researching 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการ
ใฝ่หาความรู้ 
  The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information and communication technology application, media and information 
literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and presentation of information 
as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
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001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมาย คุณค่า และความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ 
โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลอง
ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยม
ทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับ
บริบทต่างๆ 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. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
   ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้นพ้ืนฐานสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 

Studying the laws concerning the quality of student life such as basic  
rights human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge and 
laws pertaining to the developments towards the 21st Century 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

Media Literacy 
ความรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป 

ที่เหมาะสมเพ่ือการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพ่ือจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภค
สื่ออย่างชาญฉลาดอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตก
เป็นเหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, 
analyze leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming 
through various contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media 
consumers in graduates, responsible for one’s own behaviors in society, not victimized 
and carry out preventive measures for the society being as a whole as well. 
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001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life and Health  

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและ
สุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 
การป้องกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด   
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; 
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health 
insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from 
danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological 
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, 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 
  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness 
and physical fitness test. 
 
201101 ดนตรีพื้นบ้านไทย        3(3-0-6) 
  Thai Folk Music  
  ศึกษาดนตรี บทเพลงและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย  

Study of music, tunes and performing arts of any region of Thailand. 
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201102    ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย        3(3-0-6) 
  Music  in The Way of Thai life  
  ศึกษาบทเพลงไทยแบบฉบับและเพลงไทยสมัยนิยมที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
  Study of Thai classical and popular music as related to social change and 
way of Thai life of present time.   
 
201103 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  Music for Communications 
  ศึกษาบทเพลงประเภทต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ตอบสนองต่อบทบาท 
สถานการณ์ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประกอบการแสดง สารคดี และการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  
  Study various songs and their presentation to sense, mood, which respond to 
its roles and situations, including how to apply to different objectives such as accompanying 
performing arts, describing a feature article, and stories. 
 
201104 ดนตรีกับการแสดง        3(3-0-6) 

Music and Theatre 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการแสดง ลักษณะการแสดงประเภทต่างๆ ของไทย 
บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง วรรณกรรมประกอบการแสดง รวมถึงองค์ประกอบในการจัดการแสดง
ละคร 
  Study of relationship between music and performing arts in various types 
in terms of songs, literatures, and other materials used as accompaniment of Thai 
performing arts. 
 
201105        ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น        3(2-2-5) 
  Introduction  to Thai  Music Singing  
  ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการทางด้านการขับร้องเพลงไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ศึกษาการปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น การใช้เสียง การฝึกลมหายใจ ฝึกขับร้องเพลงสองชั้น
ประเภทต่างๆ 
  Study history and development of Thai 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 Phleng Song Chan (the second extened version 
song). 
 
201106 พื้นฐานดนตรีไทย 1          3(2-2-5) 

Thai  Music Foundation  I    
  ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยขั้นพ้ืนฐาน ตามบทเพลงที่ผู้สอนก าหนด 
  Basic skills for the selected instrument and for instructor’s selected tunes. 



31 

201107          พื้นฐานดนตรีไทย 2      3(2-2-5) 
          Thai  Music Foundation  II   

ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในระดับสูงขึ้นกว่ารายวิชาพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 
ตามบทเพลงที่ผู้สอนก าหนด 
  Higher skills for selected instrument and for instructor’s selected tunes. 
 
201111 ทฤษฎีดนตรีไทย                  3(3-0-6) 
  Theory of Thai Music 
  ทฤษฎีเบื้องต้นว่าด้วยหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆ รวมทั้งระดับเสียงของดนตรีไทย 
การด าเนินท านองของเพลงไทย หน้าทับ อัตราจังหวะ ลักษณะของเพลง การแบ่งวรรคตอนเพลงไทย 
รวมถึงศัพท์สังคีต 
  Basic theories of musical-instrument functions, Thai music pitches, melodic 
progression, rhythmic drum-stroke patterns (Na Thap), meters, musical characteristics, 
melodic phrasing and musical terminology. 
 
201112 ดนตรีตะวันตก  1      3(3-0-6) 
  Western Music I 
  ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การประสมวง สไตล์ดนตรีในแต่ละยุคโดยสังเขป ทฤษฎี
เบื้องต้นของดนตรีตะวันตก เช่น บันไดเสียงชนิดต่างๆ ขั้นคู่เสียง 
  Western music’s history, development, ensemble combination, styles in 
different periods in brief, and primary theories such as scales, intervals. 
 
201121 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  1         3(2-2-5) 

Thai Music Skill (Voice) I 
พ้ืนฐานทักษะทางคีตศิลป์ การขับร้อง เพลงตับ 

  Principle skill in vocal art, voice training, suites. 
                
201122 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  2         3(2-2-5) 

Thai Music Skill (Voice) II 
 บทเพลงต่างๆ ในตับเรื่อง  ตับเพลง และเพลงสามชั้นที่ปรากฏก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 
   Vocal music in musical suite and storical suite, Sam Chan (the third 

extended version) music before the reign of King Rama V. 
 
201131 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 1    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble I 
  ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 1  
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill I 
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201132 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 2    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble II 

ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 2  
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill II 
 

201133 พื้นฐานเครื่องหนัง     3(2-2-5) 
                     Basic of Thai Rhythmic Percussion(Drums) Playing 

วิธีปฏิบัติกลองประเภทต่างๆ หน้าทับและการใช้งานในวงดนตรีไทย 
  Performance practice of Thai drums, types of rhythmic of pattern and 
determination on Thai percussion. 
 

201141 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 1      3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) I   

ทักษะพ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องสาย  ต้นเพลงฉิ่ง เพลงตับ และเพลงเถา ทั้งชนิดบังคับ
ทางและทางพ้ืน เพลงโหมโรงมโหรี 

Principle skill of performance for string instruments, Ton Phleng Ching, 
suite, tripartite (both of motivic and melodic style), musical overtures for Mahori ensemble. 
 

201142 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 2      3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) II  

เพลงเถาทั้งชนิดบังคับทางและทางพ้ืน เพลงโหมโรงมโหรีและเพลงตับในระดับที่สูงขึ้น 
และเพลงหน้าทับพิเศษประกอบระบ า 

The tripartite (both of motivic and melodic style), a higher musical overture 
and a higher suite for Mahori ensemble, the pieces contain special rhythmic pattern to 
accompanying dances.  
 

201151     พื้นฐานฆ้องวงใหญ่     3(2-2-5) 
   Basic of Gong. 
   การบรรเลงฆ้อง การสร้างเสียง หลักเกณฑ์การแบ่งมือ เทคนิคการบรรเลงแบบต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างท านองฆ้องกับท านอง เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ  
    Practice in playing Gong Wong Yai (circular set of low-pitched gong-
kettle) in terms of hand-using system, specific techniques of playing. The relationship 
between melody of Gong Wong Yai’s melody and melody of other musical instruments. 
 
201161 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 1       3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) I  

ทักษะพ้ืนฐานฆ้องวงใหญ่ เพลงชุดโหมโรงเช้า  โหมโรงเย็น และเพลงโหมโรงมโหรี 
 Principle skill of performance for Gong Wong Yai (circular set of low-

pitched gong-kettle), morning prelude, evening prelude, and musical overture for 
Mahori ensemble. 
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201162 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 2       3(2-2-5)  
  Thai Music Skill (Piphat) II      

เพลงสามชั้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 เพลงตับทั้งตับเรื่องและตับเพลง เพลงเถาทั้งชนิด
บังคับทางและทางพ้ืน และเพลงโหมโรงมโหรี   

The Sam Chan (the third extended version) music found before the reign 
of King Rama V, musical suite and storical suite, tripartite (both of melodic and motivic 
styles), and musical overture for Mahori ensemble. 
 
201181 โสตทักษะและการบันทึกโน้ตเพลงไทย     3(2-2-5) 

Ear Training and Music Notation 
ฝึกโสตทักษะ ด้านการรับรู้และการวิเคราะห์เสียงกับการบันทึกโน้ตไทยและโน้ตสากล  
Ear Training and music notation, perception and analysis of sound, and 

notating in Thai and western notation systems. 
 

201182 คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี     3(2-2-5) 
  Computer Application for Music 
  ศึกษาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานดนตรี การบันทึกโน้ตดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี  
  Study computer application for musical notation, transcription and 
music creation. 
 
201211 ประวัติดนตรีไทย 1     3(3-0-6) 
  History of Thai Music I  
  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. 
 
201221 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  3         3(2-2-5) 

Thai Music Skill (Voice) III 
เพลงร้องประเภทเพลงสามชั้น เพลงเถา ของพระประดิษฐไพเราะ (มี  ดุริยางค์กูร) ครูช้อย 

สุนทรวาทิน และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก  ประสานศัพท์) 
Vocal music in Sam Chan (the third extended version), tripartite of Phra 

Praditphairawh (Mee Duriyangkun), Choi Soontarawathin, and Phraya Prasan-duriyasap 
(Plaek Prasansap) 
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201222 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  4      3(2-2-5) 
Thai Music Skill (Voice) VI 
สังคีตนิพนธ์ของหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร  ศิลปบรรเลง) จางวางทั่ว พาทยโกศล และคีตกวี

ร่วมสมัยกัน และบทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
Compositions of Luang Praditphairawh (Sorn Silapabanleng), Jangwang Thua 

Phatayakosol and other contemporary composers of the same period, and King Prajathipok’s 
compositions. 
 
201231 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 3    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble III 
  ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 3  
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill III 
 
201232 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble IV 

ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 4  
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill  IV 
 
201233 ดนตรีกับการแสดงของไทย    3(2-2-5) 
  Thai Music and Performing Arts 
  ศึกษาการใช้ดนตรีไทยในการบรรเลงประกอบการแสดงต่างๆ เช่น โขน ละคร ระบ า 
รวมไปถึงคุณค่าและสุนทรียะของดนตรีประกอบการแสดง 
  Study of 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.  
 
201234 ขับร้องเพลงไทย      3(2-2-5)     
  Thai Singing 

หลักการใช้เสียง ในการขับร้องเพลงไทย รูปแบบและโครงสร้างเพลงร้องและความสัมพันธ์
ระหว่างทางร้องกับทางบรรเลง จากบทเพลงประเภทต่างๆ เช่น เพลงตับ เพลงเถา และเพลงประกอบการ
แสดง 
  Principle of Thai Singing including form, structure, and relationships between 
vocal and instrumental parts such as Phleng Tab(suites), Phleng Thao( tripatiete) and songs 
for accompanying performing arts. 
 
 
 
 



35 

201241 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 3      3(2-2-5)        
Thai Music Skill (String) III  
เพลงสามชั้น เพลงโหมโรงมโหรีในระดับที่สูงขึ้น เพลงสามชั้น และเพลงเถาของพระ

ประดิษฐไพเราะ(มี  ดุริยางกูร) ครูช้อย  สุนทรวาทิน และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก  ประสานศัพท์) 
Higher sam chan (extended version) music, higher musical overture for 

Mahori ensemble, the Sam Chan (the third extened version) music and Phleng Thao (tripartite) 
composed by Phra Praditphairawh (Mee Duriyangkun), Choi  Soontharawathin, and Phraya 
Prasanduriyasap (Plaek Prasansap)  
 
201242 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 4     3(2-2-5)     

Thai Music Skill (String) IV  
สังคีตนิพนธ์ของหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร  ศิลปบรรเลง) จางวางทั่ว พาทยโกศลและ

คีตกวีร่วมสมัยกัน และบทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
Compositions of Luang Praditphairawh (Sorn Silapabanleng), Jangwang 

Thua Phatayakosol and other contemporary composers of the same period, and King 
Prajathipok‘s compositions.  
 
201251 พื้นฐานปี่พาทย์ไทย     3(2-2-5) 

Besic Level of  Piphat Instrument Playing 
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาส าหรับผู้เรียนต่างกลุ่มเครื่องมือเอก 
Condition     : For students whose majors are not “Piphat”instruments. 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการบรรเลงปี่พาทย์ไทยด้วยฆ้องวงใหญ่ ศึกษาและปฏิบัติการจับไม้ 

การนั่ง การบรรเลงอย่างถูกวิธี ฝึกบรรเลงเพลงสองชั้น เพลงเกร็ด 
Practise the basic skills of Thai Piphat ensemble by using Gong Wong Yai 

(circular set of low-pitched gong-kettle) in terms of how to hold the sticks, manner of 
sitting, correctable playing. Practise Phleng Song Chan (the second extended version 
song) and Phleng Klet (a single song). 
 
201252 พื้นฐานเครื่องสายไทย     3(2-2-5) 

Besic Level of Thai String Instrument Playing 
  เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาส าหรับผู้เรียนต่างกลุ่มเครื่องมือเอก 
  Condition    : For students whose majors are not string instruments. 

เลือกปฏิบัติเครื่องสาย ฝึกทักษะพ้ืนฐานของเครื่องดนตรีตามถนัด ฝึกบรรเลงเพลงสองชั้น 
เพลงเกร็ด 

Practise playing string instruments at a beginning level according to one’s 
own capacity. Practise Phleng Song Chan (the second extended version songs) and 
Phleng Klet (a single songs). 
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201253 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1     3(2-2-5)     
  Thai Musical Instrument Maintenance I 
  ศึกษาการซ่อมบ ารุงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เบื้องต้น 
  Study of repairing and maintenance of Thai musical instruments. 
  
201254 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 2   3(2-2-5)     
  Thai Musical Instrument Maintenance II 

วิชาบังคับก่อน  : 201251  
  ศึกษาการซ่อมบ ารุงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ ในระดับช านาญการ 

Prerequisite   : 201251 
Study of professional knowledge and technical practice applying for repairing 

and maintenance of Thai musical instruments. 
  

201255 ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านของไทย   3(2-2-5)     
  Regional Music Skills of Thailand 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการผสมวง หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้านในแถบภาคเหนือตอนล่าง 
  Study of historical aspects, arranging form of ensembles, principle of 
instrumental playing techniques of regional music located in northern, northeastern, and 
southern part of Thailand. 
 
201256 มังคละ       3(2-2-5)     
  Mangkala Ensemble 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา รูปแบบการผสมวง ฝึกทักษะการบรรเลงมังคละ และบท
เพลงที่ใช้ในโอกาสต่างๆ  
  Study of history, background and form of ensemble combination. 
Practise skills in playing Mangkala and song used for various occasions. 
 
201257 การปรับวงดนตรีไทย     2(2-2-5) 
  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. 
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201261 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3       3(2-2-5)     
  Thai Music Skill (Piphat) III      

เพลงสามชั้น เพลงโหมโรง และเพลงเถาของพระประดิษฐไพเราะ (มี  ดุริยางค์กูร) 
ครูช้อย  สุนทรวาทิน และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก  ประสานศัพท์)  

The Sam Chan (the third extended version) music, musical overture and the 
tripartite composed by Luang Pradit-phairawh (Mee  Duriyangkun), Choi Soontarawathin and 
Phraya Prasanduriyasap (Plaek  Prasansap). 
 
201262 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4      3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) IV  
    สังคีตนิพนธ์ของหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร  ศิลปบรรเลง) จางวางทั่ว พาทยโกศล และคีตกวี
ร่วมสมัยกัน และบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Compositions of Luang Praditphairawh (Sorn Silapabanleng), Jangwang Thua 
Phatayakosol and other contemporary composers of the same period, and King Prajathipok‘s 
compositions.   
 
201271 ประวัติดนตรีไทย 2     3(3-0-6) 
  History of Thai Music II 
  พัฒนาการของเพลงไทยยุคต่างๆ โดยศึกษาลักษณะเฉพาะ และคีตวรรณกรรมที่ส าคัญ
ของแต่ละยุค 
  The development of Thai music in different periods along with unique 
characteristics and important musical compositions of different periods. 
 
201272 อาศรมดนตรีไทย     3(2-2-5) 
  Schools of Thai Music 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา เอกลักษณ์ กระบวนการสืบทอด ความคิดสร้างสรรค์แนวคิด
และอิทธิพลที่ส่งผลต่อวงการดนตรีไทยของส านักต่างๆ   

Study of history identity, transmitted process, work and creativity and 
their influences to Thai music society. 

 
201273 ดนตรีตะวันตก   2     3(3-0-6) 

  Western Music II 
วิชาบังคับก่อน  : 201112  

            ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และลักษณะที่ส าคัญของดนตรีตะวันตกในยุคต่างๆ    
Prerequisite   : 201112 

  Study of forms and styles of Western music in various periods including 
structures and important specific characteristics. 
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201274         ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
Southeast Asian Music 

  ดนตรีของประเทศในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทหน้าที่ของดนตรีในสังคม 
การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมดนตรีในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอ่ืนของโลก  
  Music of Southeast Asian countries, roles and function of music in society, 
music acculturation between Southeast Asian and other regions of the word. 
 
201275 ดนตรีอินเดีย      3(3-0-6) 
  India Music  

ประวัติศาสตร์การดนตรีอินเดีย รูปแบบวงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบการดนตรี 
  India  music history, musical ensemble, musical theory and musical forms 
 
201276 ดนตรีอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
  Indonesia  Music  

ประวัติศาสตร์การดนตรีอินโดนีเซีย รูปแบบวงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบการดนตรี  
  Indonesia music history, musical ensemble, musical theory and musical forms 
 
201277 ดนตรีพม่า      3(3-0-6) 
  Mynmar Music  

ประวัติศาสตร์การดนตรีพม่า รูปแบบวงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบการดนตรี 
  Mynmar music history, musical ensemble, musical theory and musical forms 
 
201278 ดนตรีมาเลเซีย      3(3-0-6) 
  Malaysia Music  

ประวัติศาสตร์การดนตรีมาเลเซีย รูปแบบวงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบการดนตรี 
  Malaysia music history,musical ensemble, musical theory and musical forms 
 

201279 ดนตรีเวียดนาม      3(3-0-6) 
  Vietnam Music 

ประวัติศาสตร์การดนตรีเวียดนาม รูปแบบวงดนตรี ทฤษฎีดนตรีและรูปแบบการดนตรี    
  History of Vietnamese music in terms of ensemble, musical theory and 
musical forms. 
 

201281 การสอดท านองดนตรีไทย                                     3(3-0-6) 
  Thai Music Counterpoint   
  ศึกษาท านองหลักและการแปลท านองของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด ส านวนและกลอน
เพลงไทย 
  Theme and variation of any musical instrument, musical idioms and Thai 
sequences.  
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201311 ดนตรีนานาชาต ิ     3(3-0-6) 
  World  Music  
  ศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  Study of music cultures, in any region of the world. 
 
201312 สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย    3(3-0-6) 
  Form and Analysis of Thai Classical Music 
  ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ เอกลักษณ์ของ
เพลงไทยแต่ละประเภท ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าความงามกระบวนการด าเนินท านอง   
                      Study of components, forms, and structures of various Thai songs, 
along with their uniqueness, analysis of aesthetic value of melodic progression. 
 
201314 การประพันธ์เพลงไทย     3(3-0-6) 
  Thai Music Composition 
                    การประพันธ์เพลงไทยเบื้องต้น  เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์
ตามรูปแบบและลักษณะของเพลงไทยประเภทต่างๆ  

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

 
201315 ดนตรีไทยร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Contemporary Thai Music 
  ศึกษาพัฒนาการ และปรากฏการณ์ต่างๆ ของดนตรีไทยในยุคปัจจุบัน รวมทั้งค่านิยม 
รูปแบบ แนวความคิดด้านการด ารงอยู่และกับปรับตัว ของดนตรีไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน 
  Study of development and phenomena of contemporary Thai music as well 
as values, forms, and concepts of existence and modification of Thai music in changing 
world. 
  
201316  ทฤษฎีการประสมวงดนตรีไทย      3(3-0-6) 
  Theory of Thai Ensembles 
  วิวัฒนาการเครื่องดนตรี และหลักการการประสมวงดนตรีไทย บทบาทหน้าที่ของ
เครื่องดนตรีในการประสมวง ปัจจัย ที่ท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการประสมวง   
  Evolution of Thai music instruments. Principle of Thai ensembles. The 
role of music instruments in ensembles. Causes to styles of ensemble development. 
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201321 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  5         3(2-2-5) 
Thai Music Skill (Voice) V 
การขับร้องและบรรเลงเพลงเสภา ทางร้องเพลงต่างๆ ในการบรรเลงเสภา 

  Vocal and instrumental music in sepha style, vocal style of any compositions 
in sepha music.  
 
201322 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  6        3(2-2-5) 

Thai Music Skill (Voice)   VI 
  การขับร้องเพลงประกอบการแสดง  เพลงเกร็ด เพลงหน้าพาทย์ และเพลงใหญ่ 

  Vocal music for accompanying performing arts, Phleng Kled (miscellaneous 
piece), Naphat (movement music), and Phleng Yai (grand piece)  
 
201331 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 5    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble V 
  ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 5 
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill V 
 
201332 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 6    1(0-2-1) 
  Thai Music Ensemble VI 

ฝึกการบรรเลงรวมวงตามรายวิชาทักษะดนตรีไทย 6  
  Practical training for Thai music in an ensemble on Thai Music skill VI 
 
201333 การขับร้องประกอบการแสดงของไทย   3(2-2-5) 
  Singing Accompanying in Thai Performing Arts 
  ศึกษาหลักการปฏิบัติการขับร้องประกอบการแสดงประเภทต่างๆ เช่น โขน ละคร ระบ า 
เป็นต้น   
  Study of 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). 
 
201341 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 5    3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) V  

เพลงบังคับทางและทางพ้ืน และ เพลงในชุดเสภา ในล าดับที่สูงขึ้น  
  Higher level of compositions in Sepha type, both in motivic and melodic 

style. 
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201342 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6      3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) VI  

  ฝึกฝนการสร้างสุนทรียะด้วยกลวิธีขั้นสูงของแต่ละเครื่องมือ เพลงเดี่ยวและเพลงใหญ่  
   Practical training for virtuosity skill and aesthetical ability of performing 

for any string instruments, music for solo recital and the phleng-yai (grand piece)  
 

201351 พากย์และขับเสภา      3(2-2-5) 
  ‘Phak and Khap Sepha’ 
  การพากย์แบบต่างๆ การขับเสภา และขยับกรับเสภาไม้ต่างๆ ฝึกหัดการสร้างกระทู้พิเศษ
ตามโอกาสต่างๆ 
  Study of various kinds of Phak (dramatic telling of a theatrical story), Khap 
Sepha (reading of poetry to a fixed melody), and practise playing Krap Sepha (beating 
technique of two pairs of wood castanets) in various rhythmic patterns. Practise 
creating poetry according to special occasions. 
 
201352 การขับร้องเพลงตับ     3(2-2-5) 
  “Phleng Tap” Singing 

ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของเพลงตับ ฝึกปฏิบัติตามหลักวิธีการขับร้องเพลงตับให้เกิด
ความแม่นย า เช่น ตับนิทราชาคริต ตับพระลอ ตับจูล่ง ตับขอมด าดิน ตับสมิงพระราม  
  Study of forms and structures of Phleng Tap (musical drama suite). 
Practise singing the series along with their principles from selected songs such as 
Nittrachachrit, Phra Lo, Chulong, Khomdamdin, Samingphraram. 
 
201353 เทคโนโลยีทางดนตรี     3 (1-2-4) 
  Technology  for Music 
  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดนตรี เช่น การบันทึกเสียง การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  Using of technology for music such as, Recording, ensembles, Audio visual 
for public relation. 
 
201354 การถ่ายทอดดนตรีไทย     3(2-2-5) 

Thai Music Pedagogy     
  ศึกษาหลักและเทคนิคการถ่ายทอดดนตรีไทย ศึกษาสภาพ  ปัญหาและการแก้ปัญหา
เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดดนตรีไทย 

Study of theories in terms of music pedagogy, psychology for music teaching, 
method of Thai music practicum and singing, and evaluation. 
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201355 ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์     3(3-0-6) 
  “Piphat  Dukdamban” 
  ประวัติความเป็นมาของปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ เครื่องดนตรี การผสมวง บทเพลง รูปแบบ
การบรรเลง และโอกาสที่ใช้ 
  Study of “Piphat Dukdamban” in terms of history, instruments, composition 
performance practice, and dissemination. 
 
201356 ปี่พาทย์มอญ      3(2-2-5) 
  “Piphat   Mon” 
  ประวัติที่มาของปี่พาทย์มอญ บทเพลงที่ใช้ ตลอดจนเครื่องดนตรี รูปแบบการบรรเลงและ
การผสมวง และโอกาสที่ใช้  

Study of “Piphat - Mon” in terms of history, instruments, composition 
performance practice, and dissemination. 
 
201357 ปี่พาทย์นางหงส์      3(2-2-5) 
  “Piphat Nang-Hong” 
  ประวัติที่มาของปี่พาทย์นางหงส์ บทเพลงที่ใช้ ตลอดจนเครื่องดนตรี รูปแบบการบรรเลง
และการผสมวง และโอกาสที่ใช้  
  Study of “Piphat Nang-Hong” 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. 
 
201358 เครื่องสายปี่ชวา      3(2-2-5) 
  Pi-Java and String Ensemble 
  ประวัติที่มีของเครื่องสายปี่ชวา บทเพลงที่ใช้ตลอดจนเครื่องดนตรี รูปแบบการบรรเลง
และการผสมวง และโอกาสที่ใช้ 
  History and background of “Pi-Java and String Ensemble”, songs used, musical 
instruments, structure of the musical scores and ensemble as well as thee occasions 
when the music is performed. 
 
201361 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5       3(2-2-5) 
  Thai Music Skill  (Piphat) V  

เพลงบังคับทางและทางพ้ืน เพลงประเภทเสภา เพลงหน้าพาทย์ประกอบการเทศน์มหาชาติ 
Motivic music and melodic music in the Sepha type, Naphat (movement 

music) accompanying the Maha-jataka preaching.  
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201362 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6       3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Piphat) VI 

ฝึกฝนการสร้างสุนทรียะด้วยกลวิธีขั้นสูงของแต่ละเครื่องมือเพลงเดี่ยว และเพลงใหญ่ 
Practical training for virtuosity skill and aesthetical ability of performing for 

any Piphat instrument, music for solo recital and Phleng Yai (grand piece) 
 
201371          ดนตรีตะวันออก 3(3-0-6)  
  East Asian Music  
       ศึกษาประวัติดนตรี วงดนตรี บทเพลงของประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น  
            History, musical instruments, music ensemble, and music of the important 
civilization in the East Asian music. 
 
201372 ดนตรีบ าบัด      3(2-2-5) 
  Music Therapy 
  การเลือกและประยุกต์ใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัด 
  Selection and application of music for therapy. 
 
201373 ดนตรีส าหรับเด็ก     3(3-0-6) 
  Music for Children 
  ศึกษาคุณลักษณะทางดนตรีที่เหมาะส าหรับเด็กวัยต่างๆ และกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็ก 
  Study of music trades for children and activities.  
 
201374          กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปกรรม   3(3-0-6) 

Intellectual Property Law on Arts  
   แนวความคิด ที่มาและบทบัญญัติทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศิลปกรรม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหากรณีพิพาท โดยประยุกต์ใช้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  Concept, history, and regulation of intellectual property law concerning 
artistic works.  This includes an analyzed study of any case law by means of applying 
intellectual property law. 
 
201375           หลักการบริหารจัดการดนตรีไทย                    3(3-0-6)  
              Principles of Thai Music 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. 
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201376 อุโฆษวิทยา      3(3-0-6) 
  Acoustics 
  ศึกษาคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียง การปรับเสียงเครื่องดนตรี การได้ยิน การวัดเสียง
เครื่องดนตรี การสะท้อนเสียง หลักการและแนวคิดเรื่องการสร้างห้องดนตรี 
  Study of sound quality in terms of pitches, tuning, hearing, echoing, sound 
measuring of musical instruments, principle creation of auditorium. 
 
201377 สื่อสร้างสรรค์ในงานดนตรี    3(3-0-6) 
  Media Creation for Music 
  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดนตรี เช่น การบันทึกเสียง การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  Using of Technology for music such as Recording, ensemble, Audio visual 
for publication. 
 
201381 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี    3(2-2-5) 
  Introduction to Music Research Methodology  

ศึกษาพ้ืนฐานการวิจัย ชนิดของการวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางดนตรี สรุปและรายงาน
ผลการวิจัย 

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

 
201382 สุนทรียศาสตร์ของดนตรี     3(3-0-6)  
  Aesthetics of Music 
  ศึกษาการเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี ปรัชญา แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
องค์ประกอบ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึก เพ่ือเข้าใจและรับรู้ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  
  Study of aesthetics of Thai music, its philosophy and concepts in terms 
of elements, meaning presentation and expression, and relationship between music and 
other arts. 
 
201383 ดนตรีเอเซีย      3(3-0-6) 
  Asian  Music 

ประวัติศาสตร์การดนตรีของประเทศในกลุ่มเอเซีย วงดนตรี ทฤษฎีดนตรี และรูปแบบ
การดนตรีที่ปรากฏ   
  History of Asian music in terms of ensemble, musical theory and musical 
forms. 
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201384  มานุษยวิทยาการดนตรีภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6)    
  Anthropology of Music in the Lower Northern Region 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมถึงภูมิปัญญา พิธีกรรม 
วิถีชีวิต การใช้ดนตรีในสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง บทบาท สถานภาพ การด ารงอยู่ของดนตรี ที่ฉายภาพ
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
  Study of 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. 
 
201385 สัมมนาดนตรีไทย     1(2-0-6) 
  Seminar in Thai Music 
  ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมอภิปรายสาระส าคัญเฉพาะเรื่องเก่ียวกับดุริยางค์ไทยโดย
เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท าเอกสาร และรายงาน การน าเสนอต่อกลุ่มโดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษา 
  Practice analyzing, criticizing and discussing Thai music by emphasis in 
the exchange of ideas, documents, reports, and presentations under the instructor supervision. 
 
201386    พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยา    2(1-2-3) 
  Foundation of  Ethnomusicology 
  ประวัติ ปรัชญา บุคคลส าคัญทางมานุษยดุริยางควิทยา วิธีการและกระบวนการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ทางดนตรี 
  History, philosophy, and important people in ethnomusicology. Methods 
and process in ethnomusicology research. Field work. 
 
201421 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง)  7         3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (Voice) VII 

 การพัฒนาทักษะการขับร้องข้ันสูงด้วยเพลงเดี่ยว และเพลงใหญ่ขั้นสูง 
Higher level of skilled practical training of any vocal music, higher level of 

compositions for solo recital and higher level of Phleng Yai (grand piece) 
  
201441 ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7     3(2-2-5) 
  Thai Music Skill (String) VII  
  การพัฒนาทักษะขั้นสูงของแต่ละเครื่องมือด้วยเพลงเดี่ยวและเพลงใหญ่ขั้นสูง   
   Higher skilled practical training of any string instruments, higher level of 
compositions for solo recital and higher level of Phleng Yai (grand piece) 
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201461 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7       3(2-2-5)   
  Thai Music Skill (Piphat) VII       
      การพัฒนาทักษะขั้นสูงของแต่ละเครื่องมือด้วยเพลงเดี่ยวและเพลงใหญ่ขั้นสูง   
      Higher skilled practical training of any piphat instruments, higher level of 
compositions for solo recital and higher level of Phleng Yai (grand piece) 
 
201496 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1   3  หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis I 
  การศึกษาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย โดยน าเสนองานในรูปแบบ
เอกสารงานวิจัย 
  A study and creation as a research in terms of Thai music by submitting the 
result as a formatted research paper. 
  
201499 วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2  3  หน่วยกิต      
  Undergraduate Thesis II 
  การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม 
โดยน าเสนองานทั้งในรูปแบบเอกสารและการแสดง 
  A study and creation as an individual or group project in terms of Thai music 
work, presenting the result in public by using both a formatted paper and performance. 
 
201497  สหกิจศึกษา หรือฝึกงานในประเทศ   6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education  
  การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้ทักษะปฏิบัติดนตรีไทย   
  Professional training in the area related to the students’ field of study in 
the government or private sector, both in and outside Thailand to be fluent in using Thai 
Music skill. 

 
201498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
  International  Academic or Professional Training 

การอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในสถาบัน
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศให้เชี่ยวชาญ  โดยไม่ต่ ากว่าสามเดือน 

Professional training or on the job training relating to Thai Music in the 
institution, public or private sector located overseas with the training period of not less 
than three months. 



47 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ    1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English 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 
  ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็นภาษา 
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

ASEAN Culture Studiess 
  ศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้นความ 
ส าคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนเรียนรู้ในประเด็นส าคัญ ที่ส่งผล
กระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
  To study the dynamics of ASEAN community in the world contexts, concentrating 
on pluralities and diversities in language, literature, philosophy, religion, art and culture, 
belief, tradition, history, environment ,and politics ,with the awareness of significant impacts 
on the states and civil societies in this region.  
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1. เลขสามตัวแรก 
  001    หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. เลขสามตัวหลัง 
 2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)      หมายถึง วิชาศึกษาท่ัวไป  ปี พ.ศ.2555 
 2.2 เลขรหัสตัวที่สอง (หลักสิบ)   หมายถึง หมวดหมู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 - 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 
 
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

เลขรหัสรายวิชาต่างๆ ประกอบตัวเลข  6  ตัว ซึ่งตัวเลขแต่ละตัว มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลขรหัส  3  ตัวแรก มีความหมายดังนี้ 

201    หมายถึง  สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
205   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
781      หมายถึง รายวิชาอาเซียนศึกษา 

เลขรหัส 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้  
          17.4.2.1  เลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
          17.4.2.2  เลขหลักสิบ หมายถึง   รายวิชาด้านต่างๆในกลุ่มวิชาเอกมีดังนี้ 

             หมายเลข  0 หมายถึง   รายวิชาเลือกเสรี  
             หมายเลข  1 หมายถึง   รายวิชาด้านประวัติและทฤษฎีในรายวิชาเอก  
             หมายเลข  2 หมายถึง  รายวิชาทักษะปฏิบัติขับร้องไทย 
             หมายเลข  3   หมายถึง   รายวิชาด้านทักษะปฏิบัติในวิชาเอก 
             หมายเลข  4 หมายถึง  รายวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องสายไทย 
             หมายเลข  5 หมายถึง   รายวิชาด้านทักษะปฏิบัติในวิชาเลือก 
             หมายเลข  6 หมายถึง   รายวิชาทักษะปฏิบัติปี่พาทย์ไทย 
             หมายเลข  7 หมายถึง   รายวิชาด้านประวัติและทฤษฎีในรายวิชาเลือก 
             หมายเลข  9 หมายถึง   สหกิจศึกษาและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
17.4.2.3  เลขหลักหน่วย  หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1. นายคมกริช  การินทร์ XXXXXXXXXXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) 
กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย) 

2. นางณัฐชยา  นัจจนาวากุล              XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) 
ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์ไทย) 

3. นายเดชา  ศรีคงเมือง   XXXXXXXXXXXXX  อาจารย์ ศศ.ม.(ดนตรี) 
ค.บ.(ดนตรี) 

4. นางสาวบุตรี  สุขปาน            XXXXXXXXXXXXX  อาจารย์ ศศ.ม.(ดนตรี) 
ค.บ.(ดนตรี) 

5. นางสาววราภรณ์  เชิดชู            XXXXXXXXXXXXX  อาจารย์ ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) 
ศศ.บ.(ดุริยยางคศิลป์ไทย) 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า   
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล เลขบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ภาระงานสอน 
ช.ม./ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

1 นายคมกริช  การินทร์        XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(ดนตรี) 400 400 400 400 400 

2 นายประทีป  นักปี่ XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) 400 400 400 400 400 

3 นางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว XXXXXXXXXXXXX ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 400 400 400 400 400 

4. นางณัฐชยา  นัจจนาวากุล             XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) 400 400 400 400 400 

5. นายเดชา  ศรีคงเมือง   XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(ดนตรี) 0 0 0 400 400 

6. นางสาวบุตรี  สุขปาน            XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(ดนตรี) 400 400 400 400 400 

7. นางสาววราภรณ์ เชิดชู            XXXXXXXXXXXXX ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) 400 400 400 400 400 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
 

ล าดับ รายช่ือ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา 

 1. นายพูนพิศ  อมาตยกุล ศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
2. นางกาญจนา  อินทรสุนานนท์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
3. นางสาวข่าคม  พรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ D. Lit. (Literature) 
4. นายเจริญชัย  ชนไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Ethnomusicology) 
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ล าดับ รายช่ือ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา 

5. นายเฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Musicology) 
6. นายณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Musicology) 
7. นางสาวบุษกร  บิณฑสันต์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Musicology) 

8. นายปกรณ์  รอดช้างเผื่อน ศาสตราภิชาน กศ.ม (บริหารการศึกษา) 
9. นายปัญญา  รุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Musicology/Ethnomusicology 
10. นายมานพ  วิสุทธิแพทย์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Music) 
11. นายสุกรี  เจริญสุข รองศาสตราจารย์ D.A.(Woodwind Performance and Pedagogy) 

12. นายพิชิต  ชัยเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ม.(ปรัชญา) 
13. นายเฉลิมพล  งามสุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ed.D.(Music Education) 
14. นายประทีป  เล้ารัตนอารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
15. นางสาวพรประพิตร์  เผ่าสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Ethnomusicology) 
16. นายรณชิต  แม้นมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี) 
17. นายสงบศึก  ธรรมวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.  (พ้ืนฐานการศึกษา) 
18. นายอนรรฆ  จรัณยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Music Education) 
19. นายเชวงศักดิ์  โพธิสมบัติ อาจารย์ ค.บ.(Education) 
20. นายจตุพร  สีม่วง อาจารย์ ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกอบรมหรือสหกิจศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มสหกิจศึกษาและการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   
ที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
การศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.       มีระเบียบและวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยัน เพียร พยายาม
เพ่ือให้การงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.1.2) 

   4.1.2  ด้านความรู้ 
1.  มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎี 

ทักษะปฏิบัติดนตรีไทย รวมทั้งมีทักษะในการถ่ายทอด หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
บริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความกล้าในการแสดงออก
และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2.1) 
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 4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดอย่างมีระบบ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์

ได้อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพ่ือน าไปสู่
การท างาน การวิจัย หรือการศึกษาต่อในระดับสูงและการครองชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปสร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรีอย่างเหมาะสม (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.3.3) 

2. สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.3.4) 

 4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและองค์กรได้ มีระเบียบวินัย ตรงเวลา 

และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ
ได้ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.4.1) 

2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ
กติกามารยาท ที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระท าการใดท่ีน าพาซึ่งความเดือดร้อนและ
ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.4.2)  

 4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน

บริบททางวิชาการ วิชาชีพ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.5.1) 
2. สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.5.2) 
   4.1.6  ด้านทักษะพิสัย  

1. มีทักษะการบรรเลงดนตรีและการแสดง รวมทั้งการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงเครื่อง
ดนตรี 
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ และ

การบริหารการจัดการวงดนตรี 
3. สามารถพัฒนาทักษะปฎิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานทางดนตรี 

 4.2  ช่วงเวลา  
  นิสิตลงทะเบียนเพ่ือศึกษาวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
    นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนในการท างานกับสถานประกอบการ
ที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตามตารางการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการ
ต่างๆเป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์
นิเทศก์ต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 
1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศก์การฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะ และ
มหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและ
น าเสนอผลการท างาน ก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา/ สถานประกอบการ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ 

ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยเป็นหลักโดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ  ที่
เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายมนุษยศาสตร์หรือ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พ้ืนฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนท าวิทยานิพนธ์ ด้วยตนเองในปีการศึกษาที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ น าเสนอรูปเล่ม
และการแสดงตามแบบระเบียบวิธีวิจัยเมื่อถึงปลายภาคการศึกษา 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
    วิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทยมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  

201496  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  1   
  การศึกษาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย โดยน าเสนองานในรูปแบบ
เอกสารงานวิจัย 

201499  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย  2    
การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม 

โดยน าเสนองานทั้งในรูปแบบเอกสารและการแสดง 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงาน 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการจัดการกระบวนการท าโครงงาน การสร้างสรรค์ และ

งานวิจัย 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติการท างานเชิงสร้างสรรค์      
5.2.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
  5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1 ในภาคการศึกษาปลาย ของ
ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 และศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2 ในภาคการศึกษาต้น ของชั้นปี
การศึกษาที่ 4    

5.4 จ านวนหน่วยกิต รายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 หน่วยกิต 
      5.5 การเตรียมการ 

  5.5.1  การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีการศึกษาที่ 3 
และภาคการศึกษาต้น ชั้นปีการศึกษาท่ี 4 นิสิตจะได้เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการ
ค้นคว้า ในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาท่ี 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้น
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพ้ืนฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 
  5.5.2  การบริหารจัดการ 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ประมาณ 2 สัปดาห์ นิสิต
ควรส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
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และการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยส่งมายังสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เพ่ือให้สาขาวิชาจัดหา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  
  ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว สาขาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นนิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่
นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 
ของภาคการศึกษานั้น และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในสัปดาห์ที่ 15 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟัง
การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคลอง
กับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้  
   
  5.6  กระบวนการประเมินผล 

        5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
       การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็น 
  1.  สอบหัวข้อและเค้าโครงวิจัย โดยผ่านมติคณะกรรมการในหลักสูตร 
  2.  สอบสรุปเนื้อหา โดยผ่านมติคณะกรรมการ 

3.  สอบโดยการจัดการแสดงผลงานในลักษณะงานแสดงบนเวที หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม 
         5.6.2 ระดับขั้น 
        การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S (Satisfactory) 
หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory) โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

  คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
       คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
   นอกจากนี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้ กล่าวคือ 
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเรียนรู้ที่จะ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา” 
และคณะมนุษยศาสตร์สอนให้นิสิตรู้จัก “เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม น าทักษะชีวิต” คุณลักษณะเด่นของ
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยพึงมี คือ “ช านาญวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ อนุรักษ์ มีจรรยาบรรณแห่งศิลปิน” ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ในศาสตร์
และทักษะทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย และการใช้ทักษะดุริยางคศาสตร์ไทยในวงการวิชาชีพต่างๆ มี
ความสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีความโดดเด่นเรื่องความอ่อน
น้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมี
จิตอาสา 

1. คณะมีกิจกรรมภาคบังคับประจ าหลักสูตรให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อ 
ปรับแต่งบุคลิกภาพให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และปลูกฝังคุณธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ และความมีจิตอาสาให้แก่นิสิตทุกคน 
2. สอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรมด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ความ
ซื่อสัตย์ และความมีจิตอาสาให้แก่นิสิตผ่านเนื้อหาในรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย 
 

2. ความรู้ในศาสตร์และทักษะ
ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ 1 – 7 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านการปฏิบัติที่สมบูรณ์ โดยมีศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ ทุกๆปีการศึกษา 
2. จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เป็นองค์ประกอบหลักทางดนตรี เช่น 
ทฤษฏี ประวัติ การประพันธ์ การสอดท านอง สุนทรียศาสตร์ และการ
วิจัยทางดนตรี 
3. จัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
การประกวด ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าอบรมหรือฝึกงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
5. จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหรือหน่วยงาน
ทางวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้มีการบูรณา
การกิจกรรมร่วมกัน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
3. ใฝ่รู้ หม่ันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในศาสตร์ของตนเองและศาสตร์
อ่ืนๆ 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่
สามารถพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ เข้ากับกระแสสังคม ความต้องการ 
ในปัจจุบัน 
2. เชิญศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญในวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี
ไทย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต 
3. จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ ในการน าความรู้ด้าน ดุริยางคศาสตร์ไทย สู่การปฏิบัติจริง
ในวงการวิชาชีพต่างๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

4. เปิดรายวิชาที่ให้ความรู้ด้านปฏิบัติดนตรีที่หลากหลาย และรู้รอบ 
4.สามารถพัฒนาความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง 

1. เปิดสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2. สอดแทรกกิจกรรมหรือมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ 
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเองและผลิตผลงานทางดนตรีได้เป็นอย่างดี 
3.สอนแทรกในรายวิชาทางด้านปฏิบัติดนตรีไทย สร้างความช านาญใน
การคิดค้นเนื้อหาทางด้านดนตรีทั้งวิชาการและการปฏิบัติ 

5. ใช้ ระบบสารสนเทศและสื่ อ
เทคโนโลยี ส าหรับงานดนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางดนตรี ในหลาย
รูปแบบ เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประพันธ์ การบันทึกโน้ตดนตรี 
รวมถึงการส่งเสริมการน าไปใช้เพื่อการวิจัย 
2. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้สารสนเทศต่างๆ เพ่ือการค้นคว้า  และ
ต้องใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 

6.มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

1. จัดให้นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2. จัดการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับ
นิสิต  เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงตนเองก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
สอดแทรกในบทเรียนโดยยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ ใกล้ตัวเช่นข่าวประจ าวัน  
และส่งแสริมการเข้าร่วมโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมที่สาขาวิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผู้
จัดขึ้น 

 

- ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ใช้ผลการประเมินโครงการ 
- ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนโดยเพื่อนนิสิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
-ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบโดยตั้งกฎเกณฑ์ การส่งงาน 
การเข้าชั้นเรียน ตลอดจนการสอบ และ
การเตรียมตัวก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

- ประเมินจากการตรงเวลาความ
รับผิดชอบของนิสิตในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.1.3 ใช้หลักการและเหตุผล  
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น            

- มอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 
และเปิดให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน 

- ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
และสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

2.1.4 มีจรรยาบรรณในวิชาการ
และวิชาชีพ 
 
 
 

- มอบหมายงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการมี
จรรยาบรรณท้ังในทางวิชาการ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพดนตรีไทย 

-ประเมินจากการอ้างอิงงาน
วิชาการในงานที่มอบหมาย 
- ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและ
วัดผลจากการสัมภาษณ์เชิง
ทัศนคติ และชิ้นงาน 

 
2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

- ให้ความรู้ผู้เรียนในเนื้อหาสาระและทฤษฎี
ทางด้านดนตรีตลอดจนความ สัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับสังคมไทย  

- ประเมินผลการเรียนรู้
จากการเรียนรายวิชา โดย
การสอบข้อเขียน สอบภาค 
ปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน  

2.2.2 สามารถวิเคราะห์รูปแบบทาง
ดนตรี การคิดสร้างสรรค์ การจัดการ
แสดง  การประ เมินผลและการ
สรุปผลของงานอย่างเป็นระบบ ตาม
หลักองค์ความรู้ทางวิชาชีพดุริยางค
ศาสตร์ไทยและสาขาที่เก่ียวข้อง 

- เน้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การออก
ภาคสนามเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้เข้าใจ 
- สอดแทรกเรื่องการใช้หลักตรรกะในการ
คิดวิเคราะห์งานทางดนตรีและการท างาน
ต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลในแง่ของการปฏิบัติการ   

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงาน
ทางดนตรี 

 

2.2.3 มีการพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- จัดล าดับรายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน มีรูปแบบการสอนหลากหลาย 
ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
- สอดแทรกตามเนื้อหารายวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ 

- ประเมินผลการเรียนรู้
จากการเรียนรายวิชา โดย
การสอบข้อเขียน สอบภาค 
ปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
- สอนโดยสอดแทรกการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2.2.4 สามารถใช้กระบวนการวิจัย
และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์และข้อค้นพบทาง
ดนตรี 

- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น
การสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิดและเรียนรู้
จากการค้นคว้า 

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงาน
ทางดนตรี 
 

2.2.5 มีความรู้ ความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น
การสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิดและเรียนรู้
จากการค้นคว้า เน้นการฝึกปฏิบัติ การออก
ภาคสนามเพ่ือให้ได้รัประสบการณ์ตรง
และเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน 

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน ผลงานทางดนตรี 
 

 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.3.1 ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ 

- มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือจากการสัมมนา การท าโครงงาน 
การท าวิจัย   

- ประเมินจากผลงาน การ
ปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการ
แก้ปัญหาในระหวา่งท างาน/
กิจกรรมของนิสิต 

2.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสถานการณ์ เพ่ือใช้
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

- จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์
สถานการณ์จริงเพ่ือให้มองเห็นปัญหา และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

- ประเมินจากผลงาน การ
ปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการ
แก้ปัญหาในระหว่าง
ท างาน/กิจกรรมของนิสิต 

2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
ทางดนตรีได้ 

- จัดให้มีรายวิชาที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสรุปผลและ
อภิปราย 
- การทดสอบหรือมอบหมายงาน โดยมี
การตั้งค าถามหรือปัญหา อันน าไปสู่การ
หาผลวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  หรือการ
เปรียบเทียบข้อมูล 

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงาน
ทางดนตรี 
 

2.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะทางดนตรีมาร่วมพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในด้านดุริยางคศิลป์ 

- จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางดนตรี ที่มีการบูรณาการทางความคิด 

- ประเมินจากผลงานที่มี
ลักษณะบูรณาการ สร้างสรรค์ 
และเป็นองค์ความรู้ใหม่   
- ใช้ผลประเมินของสถาน
ประกอบการ 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่าง
ดี 

- มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างาน
เป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล  

- ประเมินจากพฤติกรรม
การถ่ายทอดความรู้และ
การแสดงออกของนิสิตใน
การน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 
2.4.2 สามารถวางแผน ด าเนินการ 
แก้ปัญหาและรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของส่วนตัวและส่วนรวม
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

- มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและ
ก าหนดโจทย์ กติกา และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

- ประเมินผลการเรียน
รายวิชาต่างๆ 
- ประเมิน ผลการด าเนิน
โครงการ, งานกลุ่ม 
- ประเมินพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 
-ผลการประเมินจากสถาน
ประกอบการ 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 

2.5.1 มีทักษะการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
ค้นคว้า สร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

- กระตุ้นให้นิสิตใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล และ
น าเสนองานได้ 

- ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบาย อภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 

 
2.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของการ
สื่อสารและน าเสนอข้อมูลทางดนตรี
ได้อย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกและน าเสนอ
งานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับ 
ชัดเจน ตรงประเด็น เป็นขั้นเป็นตอน 
 

- ประเมินผลการเรียนรู้
จากการน าเสนอและ
อภิปรายผลงานในชั้นเรียน 
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2.6 ทักษะพิสัย 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.6.1 มีความสามารถในทักษะการ
บรรเลงดนตรีและการแสดง รวมทั้ง
การดูรักษาซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 

- 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 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 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 
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 3. ทักษะทางปัญญา 
1) ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาทางดนตรีได ้
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 
 

6.ทักษะพิสัย 
1) มีความสามารถในทักษะการบรรเลงดนตรีและการแสดง รวมทั้งการดูรักษา

ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ 

และการบริหารการจัดการวงดนตรี 
3) สามารถพัฒนาทักษะปฎิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานทางดนตรี 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

  

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
6. ทักษะพิสัย 
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รายวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

 1. กลุ่มวิชาภาษา                      

001201  ทักษะภาษาไทย 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  
 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 

6. ทักษะพิสัย 

รายวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้คว้า 
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 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      
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 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                      
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 5. กลุ่มวิชาพลานามัย                      

001281 กีฬาและออกก าลังกาย 
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  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม  

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 
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201111    ทฤษฎีดนตรไีทย                          
201112    ดนตรีตะวันตก 1                        
201121   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1                     
201122   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2                     
201131   การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 1                      
201132   การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 2                      
201133    พื้นฐานเครื่องหนัง                       
201141   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 1                     
201142   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 2                     
201151    พื้นฐานฆ้องวงใหญ่                       
201161    ทักษะดนตรไีทย(ปี่พาทย์) 1                     
201162   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2                     



64 

 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 
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201181    โสตทักษะ และการบนัทึกโน้ตเพลงไทย                           
201182   คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี                        
201211   ประวัติดนตรีไทย 1                     
201221    ทักษะดนตรไีทย(ขับรอ้ง) 3                     
201222   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 4                       
201231   การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 3                     
201232    การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4                     
201233   ดนตรีกับการแสดงของไทย                     
201234   ขับร้องเพลงไทย                      
201241   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 3                     
201242    ทักษะดนตรไีทย(เครื่องสาย) 4                     
201251   พื้นฐานปี่พาทย์ไทย                     
201252   พื้นฐานเครื่องสายไทย                     
201253   การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรไีทย 1                     
201254   การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรไีทย 2                        



65 

 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 
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201255    ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านของไทย                     
201256    มังคละ                      
201257    การปรับวงดนตรีไทย                     
201261    ทักษะดนตรไีทย(ปี่พาทย์) 3                     
201262   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 4                     
201271    ประวัติดนตรไีทย 2                     
201272    อาศรมดนตรีไทย                     
201273    ดนตรีตะวันตก 2                      
201274   ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้                     
201275   ดนตรีอินเดยี                     
201276   ดนตรีอินโดนเีซีย                      
201277   ดนตรีพม่า                     
201278   ดนตรีมาเลเซีย                      
201279   ดนตรีเวียดนาม                      
201281   การสอดท านองดนตรีไทย                     
201311    ดนตรีนานาชาติ                     
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 
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201312    สังคีตลักษณ์วิเคราะหเ์พลงไทย                     
201314   การประพันธ์เพลงไทย                     
201315    ดนตรไีทยร่วมสมัย                      
201316    ทฤษฎีการประสมวงดนตรีไทย                       
201321   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5                     
201322   ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 6                     
201331   การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 5                     
201332   การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 6                     
201333    การขับร้องประกอบการแสดงของไทย                     
201341   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5                     
201342   ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 6                     
201351    พากย์และขับเสภา                     
201352    การขับร้องเพลงตับ                      
201353    เทคโนโลยีทางดนตร ี                      
201354    การถ่ายทอดดนตรีไทย                      



67 

 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 
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201355    ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์                       
201356    ปี่พาทย์มอญ                       
201357    ปี่พาทย์นางหงส์                      
201358    เครื่องสายปี่ชวา                     
201361   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 5                     
201362   ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 6                     
201371    ดนตรีตะวันออก                                                                               
201372    ดนตรีบ าบัด                     
201373    ดนตรีส าหรับเด็ก                      
201374    กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     
               ในงานศิลปกรรม 

                    

201375    หลักการบริหารจัดการดนตรีไทย                      
201376    อุโฆษวิทยา                      
201377    สื่อสร้างสรรค์ในงานดนตร ี                     
201381   ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี                     
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะพิสัย 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
1 
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3 

 
4 
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2 
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201382   สุนทรียศาสตร์ของดนตร ี                      
201383   ดนตรีเอเชีย                      
201384   มานุษยวิทยาการดนตรี  
              ภาคเหนือตอนล่าง 

                       

201385    สัมมนาดนตรไีทย                        
201386    พื้นฐานดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา                      
201421   ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 7                       

201441   ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 7                       
201461    ทักษะดนตรไีทย (ปี่พาทย์) 7                       
201496   วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1                     
201499   วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2                      
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หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 201xxx ได้เทียบเคียงผลการเรียนรูเ้ข้าสู่ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตรนีแ้ล้ว 
 

 

 
รายวิชา 

 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

205200 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                 

    

205201 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                     

205202 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อการน าเสนอผลงาน                     

781010 วัฒนธรรมอาเซยีนศึกษา                     
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

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

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือกโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 

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

2.2  เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

2.2.1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สรุปสาระส าคัญคือ  
2.2.1.1 บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศกึษา 2553 เป็นต้นไป (ข้อ 2 ในประกาศ)  
2.2.1.2 สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวร NULC 
เป็นผู้จัดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อ 5 ในประกาศ)  
2.2.1.3 ทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าไปใช้ โดยใช้
ข้อสอบที่เทียบค่าได้กับ TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น (บทน าและ
ข้อ 6 ในประกาศ)  
2.2.1.4 นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป  

2.3  การทวนสอบในภาคทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้าน

ดุริยางคศาสตร์ไทย ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้นเพ่ือเป็นการวัดผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ
ดนตรีไทย ที่ได้ศึกษามา และเพ่ือเป็นการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาปรับใช้ 
และเป็นพ้ืนฐานในการทวนสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทย (ประเภทเพลงเดี่ยว)  

ทั้งนี้นิสิตจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ของการทดสอบ ร้อยละ60 ของ 3 ระดับชั้น คือ ชั้นมูลฐาน 
ชั้นกลาง และชั้นสูง จึงจะมีผลการสอบ “ผ่าน” ทั้งนี้การสอบในแต่ละชั้นจะมีคะแนน 100 คะแนน 
(รวมคะแนน 3 ชั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยภายหลัง) โดยยึดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทางด้านดนตรีไทยเป็นหลักมา
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ปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยการทวนสอบนี้บังคับใช้กับนิสิตใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

2.3.1 คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 
2.3.1.1 เป็นนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ผ่านการศึกษารายวิชา
ทักษะปฏิบัติดนตรีไทย มาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา และก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
2.3.2.2 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 3 สามารถเข้ารับการทวนสอบได้ โดยต้อง
สอบไล่เรียงระดับเริ่มจาก ชั้นต้น ก่อน จึงสามารถมีสิทธิ์สอบในระดับ 
ชั้นกลาง และชั้นสูงต่อไป ไม่สามารถข้ามข้ันการสอบได้ 
2.3.3.3 กรณีสอบไม่ผ่าน นิสิตต้องยื่นความประสงค์ขอสอบใหม่ใน
คราวถัดไป   

2.3.2 การเปิดสอบ 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จะท าการเปิดสอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติ
ดนตรีไทย ในทุกๆ ภาคการศึกษาโดยก าหนดให้ภาคการศึกษาละ 1ครั้ง 
ในช่วงสัปดาห์ที่สองหลังจากเสร็จสิ้นก าหนดการสอบปลายภาคของทุก
ภาคการศึกษา ทั้งนี้นิสิตจะต้องกรอกใบสมัครและยื่นความจ านงขอ
สอบล่วงหน้าก่อนจัดการสอบอย่างน้อย 1 เดือน     
  

2.3.3 เกณฑ์การทวนสอบ 
ภาคปฏิบัติดนตรีไทย แบ่งการทวนสอบออกเป็น 3 ขั้น คือ ชั้นต้น ชั้น
กลาง และชั้นสูง โดยก าหนดเพลงตามรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรี ซึ่งได้
ท าการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 
ขั้น 1- 9  ดังนี้ 

 
ชั้นมูลฐาน  

ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้อง 
1. โหมโรงเย็น 
2. เพลงเรื่อง(ให้เลือกสอบ 1 เรื่อง) 

กลุ่มเพลงบังคับ 
1. ตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น 
2. เพลงฉิ่งช้างประสานงา 

1. เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น 
2. เพลงตับมโหรี 

 *ประเภทเพลงฉิ่งสามารถเลือก
สอบเรื่องอ่ืนๆ ได้จ านวน 1 เพลง  
1. เพลงฉิ่งมุล่ง 
2. เพลงฉิ่งตรัง 
3. เพลงฉิ่งแมลงภู่ทอง 

 

 เลือกเพลงเถา จ านวน 1 เพลง  
หมายเหตุ *** กรรมการสอบชั้นมูลฐานคือ คณาจารย์ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่น้อยกว่า 3 คน 
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 ชั้นกลาง 
ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้อง 

1. โหมโรงเสภา  
2. เพลงตับ  
3. เพลงเถา 1 เพลง 
4. เพลงหน้าพาทย์(สามัญ)  
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

1. เพลงโหมโรงเสภา  
2. เพลงตับ  
3. เพลง สามชั้น  
4. เพลงเถา  
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

1. เพลงตับ  
2. เพลง สามชั้น  
3. เพลงเถา  
 
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

หมายเหตุ.** กรรมการสอบชั้นกลางคือ คณาจารย์ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่น้อยกว่า 3 คน 
 

ชั้นสูง 
ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้อง 

1. เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง 
2. เพลงทยอย 
3. เพลงใหญ่  (ประเภทมีโยน) 
4. เพลงเดี่ยว 
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

1. เพลงทยอย 
2. เพลงเดี่ยว 
 
 
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

1. เพลงทยอย 
2. เพลงเดี่ยว 
 
 
*ให้เลือกสอบอย่างละ 1 เพลง 

หมายเหตุ **กรรมการสอบชั้นสูง คือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน 
2.3.4 เกณฑ์การให้คะแนน 
        นิสิตจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ของการทดสอบ ร้อยละ 60 ของ 3 ระดับชั้น 
จึงจะมีผลการสอบ “ผ่าน” ทั้งนี้การสอบในแต่ละชั้นจะมีคะแนน 100 
คะแนน (รวมคะแนน 3 ชั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยภายหลัง) โดยเกณฑ์การตัดสินให้
ยึดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทางด้านดนตรีไทยเป็นหลัก 

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมิน

ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กร อาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบ 
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. 2549  ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  



73 
 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์. 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศก์ 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. การบริหารหลักสูตร 
          1. มีการบริหารหลักสูตรตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา  และคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ ศธ. 
 2. งานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต การ
เปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยแก่คณะอ่ืนๆ 
ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การ
พัฒนาหลักสูตร จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
 3. สาขาวิชามีหน้าที่จัดหาผู้สอนและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4. สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าและกรรมการประจ าสาขาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเชิญกรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
 5. คณะจัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 6. คณะจัดโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการส ารวจ
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร โครงการและกิจกรรม
ต่างๆของสาขาและส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

7. ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และ
นิสิตปัจจุบัน 
  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ สาขาวิชาเสนอแผนงบประมาณประจ าปีและน าเสนอคณะมนุษยศาสตร์
และเสนอต่อกรรมการบริหารพิจารณา โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
และ อีกส่วนหนึ่งเพ่ือการพัฒนานิสิต 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
       2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
     ทางสาขาวิชาดุริยางคศาตร์ไทย ได้มีห้องปฏิบัติการไว้รองรับการเรียนการสอน ทั้งห้อง 

ปฏิบัติการเดี่ยว และห้องบรรเลงรวมวง มีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การสอนโดยเฉพาะเครื่องดนตรี
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ให้มีสภาพดีและใช้งานได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้
เป็นอย่างดี  

     2.2.2 ห้องสมุด  
             ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องอ่าน

หนังสือคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีบริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุ  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
      สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คือ เครื่องดนตรี

ไทยที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย Hardware Software รวมทั้งห้องปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนิสิตต้องมีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของสาขาวิชา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้
งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 
และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมทางดนตรี รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียม
โดยผู้สอน สาขาวิชาจึงต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอน เครื่องดนตรีไทย และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์
สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

3. มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวชิาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องเพียงพอ 

4. มีเครื่องดนตรีไทย ที่ใช้ในการเรียนวิชาปฏิบัติ ต่อจ านวนนิสิตในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
5. มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอและ

ยืดอายกุารใช้งาน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
     ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปิดด าเนินการ นอกจากนี้ การประเมินความเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนิสิตที่มีความเพียงพอของทรัพยากร  

1. รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
2. จัดท าสถิติการใช้งานห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ในมิติจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์และ

จ านวนนิสิตที่มาใช้งาน 
3. สถิติของจ านวนหนังสือต าราและสื่อมัลติมีเดีย ที่มีให้บริการ รวมทั้งสถิติการใช้งาน

หนังสือต าราและสื่อมัลติมีเดีย 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติการโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องปฏิบัติการ รวมถึงคุณภาพทั้งเชิงกายภาพและคุณลักษณะทาง
เสียงของเครื่องดนตรีไทย  
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่ ต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น โดยก าหนดคุณสมบัติ
และคุณวุฒิให้เป็นไปตามนโยบายของสาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ทางสาขาวิชาดนตรีไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอน  และมีความสามารถในการ
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ในระดับเพลงเดี่ยวขั้นสูงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 

2. คณะจัดท าประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัครให้ชัดเจน 
ด าเนินการรับสมัคร พร้อมก าหนดวันสอบ 

3. คณะกรรมการคัดกรองผู้สมัคร (ในข้อ 1) ด าเนินการสอบ และสัมภาษณ์ เสนอผล
การสอบให้คณะทราบ  

  4. มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตัดสินการรับเข้า   
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ทั้งยังสามารถเสนอแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้
ตลอดเวลา รวมทั้งร่วมกันประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือ การจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณ
รายได้ ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES 
มาพิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็น เช่น มีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพ่ือ
ท าผลงานทางวิชาการ ทางคณะยังมีนโยบายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก(ทั้ง
ในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือจากประสบการณ์จริง 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีทุกแขนง หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
ในระดับชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน โดยการสนับสนุนสามารถท า
ได้ในรูปของการให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินสนับสนุนเพ่ิมเมื่อ
บทความวิชาการได้รับตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
รวมทั้งการอาจลดภาระการสอนให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ การท าวิจัย 
และท าต าแหน่งทางวิชาการ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา หรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ 

2. คณะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในความ
ดูแล เพ่ืออธิบายแผนการศึกษา  ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเวทีให้ซักถาม 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และน าความรู้มา
ปฏิบัติจริงกับนิสิตในความดูแล 

4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office  Hours) 
และแจ้งให้นิสิตทราบในแผนการสอนและในชั้นเรียน 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 

6.ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1.คณะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ

น าเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขาฯทราบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. สาขาและคณะมีกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ซึ่งได้รับเชิญมาให้ค าแนะน า
และเสนอความคิดเห็นเรื่องต่างๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและตลาดแรงงานและน าข้อมูลมาเป็น
พ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย 

4. สาขาน าความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  สถานประกอบการมาเป็นส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท า
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X  

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศก์หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X  

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

100 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพ้ืนฐานที่มี Tutorial  100 100 100 100  
7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial 100 100 100 100  
7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่น าระบบ 
PDCA มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

100 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥50  

7.18 ร้อยละของนิสิตที่สอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผ่านตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ
ใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. ก าหนด     X 
7.21 มี Tutorial เพ่ือเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 

     

7.22 ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการ
สอบครั้งแรก 
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หมายเหตุ: 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 หลักสูตร...ไม่มีรายวิชาพ้ืนฐาน 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.21 และ 7.22 หลักสูตร...ไม่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
 หลักสูตรต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนด)
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 อย่างครบถ้วนและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 7.6-7.12 ที่จะ
ถูกประเมินในแต่ละปี 

ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 7.13 – 7.22 เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด (ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 ,7.21 และ 7.22 ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่มี) 
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หมวดที ่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 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น
คณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ใช้กระบวนการเดียวกันกับข้อ 1.1      

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ให้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 
2.2 ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 
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2.3 ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน 
2.4 ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
2.5 ให้สถานประกอบการที่นิสิตฝึกงานเป็นผู้ประเมิน 
2.6 ให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 
จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าสาขาและคณะกรรมการ
ตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       3.1 คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทย อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สาขาฯ 

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 และเกณฑ์ที่ ศธ. พ.ศ. 2548 
ก าหนด 
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ภาคผนวก ก. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2545 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 122 
(1/2549) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549” 
 ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2545 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้  
      “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

5.1 ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

5.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

5.3 เป็นผู้ที ่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

5.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

5.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง
ความประพฤต ิ
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 ข้อ  6 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
6.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศและ
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

   6.2    มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาขอรับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับสาขาวิชานั้นๆ 

 ข้อ  7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
7.1   มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับรอง 
7.2   คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

7.2.1 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
  7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีการศึกษา 
                   7.3    ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

7.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ ก าหนดโดยส่ งถึ ง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 

7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

           7.4    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณา  
      จากคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 

                 7.5   การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 
7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความเห็นชอบ

ของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอ
เทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  

7.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้
ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C 

 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
                 8.1     ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 

   8.2   การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
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8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ ก าหนดโดยส่ งถึ ง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า    

   8.3    การเทียบโอนหน่วยกิต 
       8.3.1  การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ  9  การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
   มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ 5 หรือมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ  10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 
       10.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอ่ืน 

หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองจะต้องไป
รายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  

10.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต โดยทาง
คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา  

 ข้อ  11 ระบบการจัดการศึกษา 
11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะ หรือภาควิชาที่มีหน้าที่  

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 
   11.2 สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
   11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษา

ออกเป็น 2 แบบ คือ 
                     11.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ ซึ่ง

เป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ
และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชา ให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

                       11.3.2  แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวน
ชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค 
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   11.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาค
ฤดูร้อน เพ่ือการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาค
ฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย  

   11.5  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

   11.6 การคิดหน่วยกิต 
  11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.6.3  การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
                 11.6.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้

เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   11.7  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพ่ือให้นิสิต
สามารถเรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

   11.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่ก ากับไว้  
   11.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย  
                           11.9.1  เลข  3  ตัวแรก   แสดงถึง  สาขาวิชา 

                11.9.2  เลขที่ 4  แสดงถึง  ระดับชั้นปีของการศึกษา 
                   11.9.3  เลขที่ 5  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
                          11.9.4  เลขที่ 6   แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 
   11.10  สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้ 
     11.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ย 

สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
     11.10.2 นิสิตรอพินิจ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00   
   11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาในระบบ 

ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค 
แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไป
รวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสิตผู้นั้น ลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบ
การศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ข้อ 12 หลักสูตรสาขาวิชา 
    12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
      12.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
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ตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

      12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้  โ ด ย ใ ห้ มี ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม ดั ง นี้  
 12.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต  

                 หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
                           12.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
12.1.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวน

หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
             12.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
     12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ 

ในหลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้
กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต  

12.2   หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และ
อย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

   12.3   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  

              12.4   หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และ
อย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

   12.5   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  

   12.6   เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์  ที่
ปรึกษาและนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร สาขาวิชา  
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 ข้อ  13  การลงทะเบียนเรียน 
     13.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หาก

นิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

     13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพ่ิม 
ถอนรายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ก าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  

    13.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอเพ่ิม
รายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น  

   13.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

    13.5 วิชาใดท่ีได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
    13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิต

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับ
ภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

              การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษานิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

                    กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 
หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปี
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ 
มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

   13.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

        13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน และคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิต
จะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และ
นิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 

     13.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้อง
ขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพัก
การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพ่ือ
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รักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติ
ตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  

            13.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่
อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนด เวลาสองปีนับจากวันที่
นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

          13.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยช าระค่าธรรมเนียม ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ  14  การเพิ่มและถอนรายวิชา   
14.1 การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน  2  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
     14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 

ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชา
ภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียน
ผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพ่ิมรายวิชานิสิตจะได้รับ
อักษร W  

     14.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิมและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 

     14.4 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้
น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏใน
หลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชา
ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด จะ
ไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

     14.5 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้
ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  

 ข้อ  15  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
     15.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
     15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึง

จะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U   

     15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก  
รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
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     15.4  สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด 
ดังนี้ 

     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) 
   15.5   ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผล

ด้วยอักษร S และ U 
   15.6  อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น

ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การ ให้
อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้
อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการ
ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็น
ระดับข้ัน F หรืออักษร U 

   15.7  อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ใช้
เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัด
และประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาคใน
สองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

   15.8   อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
     15.8.1  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
     15.8.2  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
     15.8.3  นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
     15.8.4  มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 
   15.9   อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
   15.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
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     15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสม
เพียงครั้งเดียว 

     15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่า
ระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

     15.10.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 15.10.1 มารวมกันแล้วหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 15.9 และใน
กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง 
มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่า
ระดับข้ันที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 ข้อ 16 การเรียนซ้ า 
   16.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ต่ ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  
   16.2  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า    
   16.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า  
 ข้อ 17 การลา 
   17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
      นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ให้ยื่น

ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอน 

   17.2 การลาพักการศึกษา 
     17.2.1  นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอ่ืนใดซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

17.2.2  นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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     17.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา 

      17.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

 ข้อ 18 การย้ายสาขาวิชา 
   18.1  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น 
   18.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     18.2.1  นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตาม
แผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ   

18.2.2   การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัด
และจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

                       18.2.3  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ลงทะเบียนเรียน  

                            18.2.4  เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาค่า
ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ 

 ข้อ 19 การพ้นสภาพนิสิต 
   นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   19.1  ตาย 
   19.2  ลาออก 
   19.3  โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  
   19.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
   19.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 13.9 
   19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
   19.7  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ก าหนดไว้

ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     19.8.1  เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสม

เฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50 
     19.8.2  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ทั้งหมดไม่ถึง 1.75 
     19.8.3  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาขึ้นไป ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ทั้งหมดไม่ถึง 1.75  
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 ข้อ  20 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
                      20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 

                 20.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                               20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P 
                          20.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 
                                      20.2.2.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่

ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                      20.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลง 
ทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้ เวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา 

     20.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
   20.3  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดมหาวิทยาลัย

อาจพิจารณาอนุมัติรายๆ ไป 
   20.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิต หรือนักศึกษาที่โอนมาจาก
สถาบันอื่นและต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
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   20.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

     20.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุก

ภาคการศึกษา 
 ข้อ 22  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี ภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้ 

   22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
     22.1.1  เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ

ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบัน
เดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.75 

     22.1.2  เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ
ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน
เดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.50  

   22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 
     เหรียญทองแดง ให้กับนิสิตที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียน

เรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่
เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 

 ข้อ 23  การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

   23.1 การบริหารหลักสูตร 
             23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
             23.3   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
                  23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ  24 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุง

ดัชนี  ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ  25  นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ประกาศใช้ให้ใช้บังคับเดิมต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  26  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจประกาศได้
การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก   ข. 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ล า
ดับ

ที ่
  

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 

      1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - - 

      1.2 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต -  

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 84 93 
     2.1    วิชาบังคับ - 81 
     2.2    วิชาเลือก - 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 - 
         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 129 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551 กับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
 

ล า
ดับ

ที ่

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2548 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 

     1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 30 

     1.2 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต - 1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 99 
     2.1 วิชาบังคับ - 6 
     2.2 วิชาชีพ - 93 

           2.2.1 วิชาชีพบังคับ - 84 
           2.2.2 วิชาชีพเลือก - 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 135 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30   หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30    หน่วยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ                    30    หน่วยกิต 
    1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    1    หน่วยกิต 

 ปรับปรุงตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ             97   หน่วยกิต 
   2.2  กลุ่มวิชาเอก 
         2.1  กลุ่มวิชา           55   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ              103 หน่วยกิต 
     2.1  วิชาบังคับ                 73 หน่วยกิต 

 
จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

จากกลุ่มวิชาแกน                  6   หน่วยกิต 
205200  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0)            
205201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0) 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์  
 เฉพาะ                             1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์
 เชิงวิชาการ                 1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ
 ผลงาน                   1(0-2-1) 

แยกรายวิชาและปรับปรุง 
ให้มีชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย   
 

781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา             3(2-2-5) ตามนโยบายของคณะฯ 
201497 สหกิจศึกษา หรือฝึกงานในประเทศ 6 หน่วยกิต 
หรือ 
201498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีช่ัวโมงศึกษาด้วย
ตนเองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  60 หน่วยกิต 2.2 วิชาชีพ                          99   หน่วยกิต 
วิชาชีพบังคับ                   84   หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาใหม่แยกตามเครื่องมือเอก 
- เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 

 

201111  ประวัติดนตรีไทย 1                 3(3-0) 
201112  ความรู้เบื้องต้นดนตรี              3(3-0) 
              ตะวันตก 1                                           
201141  ทักษะดนตรีไทย 1                 3(2-2) 
201142  ทักษะดนตรีไทย 2                 3(2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
201171 การบันทึกโน้ตดนตรีไทย 1        3(3-0) 
                                                  
 

  201111   ทฤษฎีดนตรีไทย 
201112  ดนตรีตะวันตก  1 
201121 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 1 
201141 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)1 
201161 ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 1 

  201122    ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2 
201142 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)2  
201162 ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 2     
201131 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย1   
201132 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย2   
201133 พื้นฐานเครื่องหนัง            
201151 พื้นฐานฆ้องวงใหญ่            
201181 โสตทักษะ และการบันทึก   
              โน้ตเพลงไทย     
     

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
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201241  ทักษะดนตรีไทย 3                 3(2-2) 
 
 
201242  ทักษะดนตรีไทย 4                 3(2-2) 
 
 
 
 
201271  ทฤษฎีดนตรีไทย                   3(3-0) 
201272  การสอดท านองดนตรีไทย        3(3-0) 
201311  ดนตรีนานาชาติ                    3(3-0) 
 
201341  ทักษะดนตรีไทย 5                3 (2-2) 
201342  ทักษะดนตรีไทย 6                3 (2-2) 
201361  การขับร้องเพลงตับ               3(2-2) 
201362  ดนตรีกับการแสดงของไทย      3(2-2) 
 
 
201371  สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย 3(3-0) 
201372  สุนทรียศาสตร์ของดนตรี         3(3-0) 
 
201373  การประพันธ์เพลงไทย            3(3-0) 
201391  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี 3(3-0)  
 
 
201441  ทักษะดนตรีไทย 7                3(2-2) 
 
 
201461  การถ่ายทอดดนตรีไทย           3(2-2) 
201462  การน าเสนอผลงานด้านดุริยางคศาสตร์ไทย 
                                                  3(2-2) 
 
2.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก                 18  หน่วยกิต 
201211  อาศรมดนตรีไทย                  3(3-0) 
201213  ความรู้เบื้องต้นดนตรีตะวันตก2  3(3-0) 
201231  พื้นฐานเครื่องหนัง                 3(2-2) 
201232  พื้นฐานเครื่องปี่พาทย์ไทย        3(2-2) 
201233  พื้นฐานเครื่องสายไทย            3(2-2) 
201251  การสร้างและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย  
                                                   3(2-2) 
201316  ดนตรีพื้นเมืองของไทย            3(2-2)  
201273  โสตทักษะและการถอดเสียงเป็นโน้ต 1(0-2) 
201351  ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ          3(2-2) 
201352  ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน          3(2-2) 

201182 คอมพิวเตอร์เพื่อการดนตรี            3(1-2-4) 
201211 ประวัติดนตรีไทย 1                    3(3-0-6) 
201221 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 3           3(2-2-5) 
201241 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)3        3(2-2-5) 
201261 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3         3(2-2-5)        

  201222 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 4           3(2-2-5) 
201242 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)4        3(2-2-5) 
201262 ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์)4           3(2-2-5) 
201231 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย3        1(0-2-2) 
201232 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย4        1(0-2-2) 
201234 ขับร้องเพลงไทย                        3(2-2-5) 
201253 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1     3(2-2-5)                                                        
201255 ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านของไทย  3(2-2-5) 
201281 การสอดท านองดนตรีไทย       3(3-0-6) 

 201312 สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย       3(3-0-6)  
201314 การประพันธ์เพลงไทย                 3(3-0-6) 
201321 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5           3(2-2-5) 
201341 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)5        3(2-2-5) 
201361 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5         3(2-2-5) 
201322 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 6           3(2-2-5)        
201342 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)6        3(2-2-5) 
201362 ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 6          3(2-2-5)     
201331 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย5        1(0-2-2) 
201332 การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย6        1(0-2-2) 
201381 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตรี    3(2-2-5) 
201382 สุนทรียศาสตร์ของดนตรี              3(3-0-6) 
201383 ดนตรีเอเซีย                             3(3-0-6) 

 201421 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 7           3(2-2-5) 
201441 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย)7        3(2-2-5) 
201461 ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 7         3(2-2-5) 
 

 201496   วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1  3 หน่วยกิต 
 201499   วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2  3 หน่วยกิต 
 
- วิชาชีพเลือก                                       9 หน่วยกิต 
201233 ดนตรีกับการแสดงของไทย            3(2-2-5) 
201251 พื้นฐานปี่พาทย์ไทย                     3(2-2-5) 
201252 พื้นฐานเครื่องสายไทย                  3(2-2-5) 
201254   การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย2       3(2-2-5)  
201256 มังคละ                                    3(2-2-5) 
201257   การปรับวงดนตรีไทย                   2(2-2-5) 
201271 ประวัติดนตรีไทย 2                     3(3-0-6)  
201272 อาศรมดนตรีไทย                        3(2-2-5) 
201273 ดนตรีตะวันตก 2                        3(3-0-6) 
201274 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6) 
201275 ดนตรีอินเดีย                             3(3-0-6) 

  
 
  

 
 
 
- เปลี่ยนรหัส,เพิ่มรายวิชาใหม่

แยกตามเครื่องมือเอก 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาใหม่  
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแยก

ตามเครื่องมือเอก 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
- เพิ่มรายวิชาใหม่และแยก
ตามเครื่องมือเอก 
- เปลี่ยนรหัส,ชื่อและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ตาม นโยบาย
มหาวิทยาลัย 
 
 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแยก
ตามเครื่องมือเอก    
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา- 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 

- ปรับจ านวนหน่วยกิต 
 
 

 - เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต 
- แยกตามเครื่องมือเอก 
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201353  ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้               3(2-2) 
201312  ดนตรีไทยร่วมสมัย                  3(3-0) 
201315  ประวัติดนตรีไทย 2                 3(3-0) 
201392  มานุษยวิทยาการดนตรีภาคเหนือตอนล่าง 
                                                    3(3-0)                                                                
201411  ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
                                                    3(3-0) 
201452  ปี่พาทย์มอญ                         3(2-2) 
201354  พากย์และขับเสภา                  3(2-2) 
201355  ขับร้องเพลงไทย                     3(2-2) 
201356  การขับร้องประกอบการแสดงของไทย
                                         3(2-2) 
201375  ดนตรีบ าบัด                           3(2-2) 
201358  สัมมนาดนตรีไทย                    1(0-3) 
201357  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ดนตรี                                              3(3-0) 
201359  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย       3(2-2) 
201374  สวนศาสตร์ดนตรีไทย               3(3-0) 
201376  ดนตรีส าหรับเด็ก                    3(3-0) 
234451  กฎหมายทางธุรกิจดนตรี           3(3-0) 
234452  หลักการจัดการงานดนตรี          3(3-0)  
201378  การบันทึกโน้ตดนตรี 2             3(3-0) 
201451  ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์                 3(3-0) 
201453  ปี่พาทย์นางหงส์                     3(2-2) 
201454  เครื่องสายปี่ชวา                     3(2-2) 
201458  ดนตรีเพื่อการสื่อสารมวลชน      3(2-2) 
201459  ดนตรีพม่า                            3(3-0) 
234333  ดนตรีภูมิภาคเอเชีย                 3(3-0) 
201471  มานุษยวิทยาการดนตรีไทย        3(2-2) 
 

2.3 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 
และการฝึกงาน    6  หน่วยกิต  
201491 การฝึกงาน                      6   หน่วยกิต 
201498 การศึกษาอิสระ                 9   หน่วยกิต                 
 
2.5 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนิสิตสาขาอื่น 
201101 ดนตรีพื้นบ้านไทย              3(3-0) 
201102 สังคีตนิยม               3(3-0) 
201103 ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย        3(3-0) 
201104 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร              3(3-0) 
201105 ดนตรีกับการแสดง                 3(3-0) 
201106 ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น          3(3-0) 
201107 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1               3(2-2) 
201108 ดนตรีไทยปฏิบัติ  2               3(2-2) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต                                                     

201276 ดนตรีอินโดนีเซีย          3(3-0-6) 
201277 ดนตรีพม่า          3(3-0-6) 
201278 ดนตรีมาเลเซีย          3(3-0-6) 
201279 ดนตรีเวียดนาม          3(3-0-6) 
201311 ดนตรีนานาชาติ          3(3-0-6) 
201315 ดนตรีไทยร่วมสมัย          3(3-0-6) 
201316   ทฤษฎีการประสมวงดนตรีไทย           3(3-0-6) 
201333 การขับร้องประกอบการแสดงของไทย  3(2-2-5) 
201351 พากย์และขับเสภา               3(2-2-5) 
201352 การขับร้องเพลงตับ               3(2-2-5) 
201353 เทคโนโลยีทางดนตรี               3(1-2-4) 
201354 การถ่ายทอดดนตรีไทย                    3(2-2-5)          3(2-2-5) 
201355 ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์               3(2-2-5) 
201356 ปี่พาทย์มอญ               3(2-2-5) 

 201357 ปี่พาทย์นางหงส์                  3(2-2-5) 
201358 เครื่องสายปี่ชวา               3(2-2-5) 
201371 ดนตรีตะวันออก                            3(3-0-6)    

  201372 ดนตรีบ าบัด                                 3(3-0-6) 
 201373 ดนตรีส าหรับเด็ก                              3(3-0-6) 
 201374 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปกรรม    
                                                               3(3-0-6)                          
201375 หลักการบริหารจัดการดนตรีไทย         3(3-0-6) 
201376 อุโฆษวิทยา                                  3(3-0-6) 
201377  สื่อสร้างสรรค์ในงานดนตรี               3(3-0-6) 
201384 มานุษยวิทยาการดนตรี ภาคเหนือตอนล่าง   
                                                             3(2-2-5) 
201385 สัมมนาดนตรีไทย                           1(1-0-4) 
201386 พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยา                2(1-2-3) 

 
 
 
201797 สหกิจศึกษา  
หรือ  
201498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
2.5 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนิสิตสาขาอื่น 
201101 ดนตรีพื้นบ้านไทย        3(3-0-6)    
201102 ดนตรีกับชีวิตในสังคมไทย        3(3-0-6)   
201103 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)   
201104 ดนตรีกับการแสดง        3(3-0-6)   
201105 ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น        3(3-0-6)   

201106    พื้นฐานดนตรีไทย 1                       3(2-2-5) 
201107   พื้นฐานดนตรีไทย 2                        3(2-2-5) 
 
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี             9     หน่วยกิต 

 
 
 
 - เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 - ปรับจ านวนหน่วยกิต 
 - แยกตามเครื่องมือเอก 
 
. 

 - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 - ปรับจ านวนหน่วยกิต 
 

 - ปรับจ านวนหน่วยกิต 
 - เพิ่มรายวิชาใหม่ เปลี่ยน

รหัสรายวิชา และแยกตาม
เครื่องมือเอก 

 
 
 
 
 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต 
- รายวิชาใหม่                                     
- รายวิชาใหม่                                     
 
 
 
 
 
 

- ปรับจ านวนหน่วยกิต 
 
 
 
     
 
 

 

- รายวิชาใหม่                                     
 
 
 
 
 
 

 
- เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกติ 

 
 
 
 

 
- เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                     3 (3-0) 001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
001171 ชีวิตและสุขภาพ  3 (3-0) 001221สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                      3(2-2-5) 
001173 ทักษะชีวิต                     2 (1-2) 001278  ชีวิตและสุขภาพ                                     3(2-2-5) 
001xxx วิชา กลุ่มพลานามยั                                  1 (0-2) 201181 โสตทักษะและการบันทึกโน้ตเพลงไทย   3(1-2-4) 
201171  การบันทึกโน้ตดนตรไีทย 1                       3 (2-2) 201211 ประวัตดินตรไีทย 1  3(3-0-6) 
201111  ประวัตดินตรีไทย 1                                   3 (3-0) 201131 การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 1 1(0-2-2) 
201141  ทักษะดนตรไีทย 1                                    3 (3-0) นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201121 ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 1  3(2-2-5) 
  201141 ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 1  3(2-2-5) 
  201161 ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  1 3(2-2-5) 
                     รวม     18   หน่วยกิต                      รวม     19   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3 (3-0) 001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
001103 ทักษะภาษาไทย   3 (3-0) 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
001134 อารยธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3 (3-0) 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
201112  ความรู้เบื้องต้นดนตรีตะวันตก 1              3  (3-0) 001281 กีฬาและการออกก าลังกาย  

           (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-2-1) 

201142  ทักษะดนตรไีทย 2                            201111  ทฤษฎีดนตรีไทย  3(3-0-6) 
 3 (2-2) 201133   พื้นฐานเครื่องหนัง  3(2-2-5) 
  201255  ทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบา้นของไทย  3 (2-2-5) 
  201132 การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 2 1(0-2-2) 
  นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201122  ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 2 3(2-2-5) 
  201142 ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 2  3(2-2-5) 
  201162  ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  2  3(2-2-5) 
                รวม     15   หน่วยกิต                  รวม    22   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
001xxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                 3 (X-X) 001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
001xxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3 (X-X) 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
205200  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0) 201253  การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1 3(2-2-5) 
  201112  ดนตรตีะวันตก  1 3(3-0-6) 
201241  ทักษะดนตรไีทย 3                                 3 (2-2) 201383   ดนตรีเอเซยี  3(2-2-5) 
201271  ทฤษฎีดนตรไีทย                                      3 (3-0) 201XXX  วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 
201xxx  วิชาเอกเลือก                                             3 (3-0) 201231 การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 3  1(0-2-2) 
3 (X-X) Xxxxxx   วิชาเลือกเฉพาะสาขา                 3 (X-X) นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201221 ทักษะดนตรีไทย  (ขับร้อง) 3   3(2-2-5) 
  201241 ทักษะดนตรไีทย  (เครื่องสาย) 3  3(2-2-5) 
  201261 ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  3 3(2-2-5) 

รวม     21   หน่วยกิต รวม     22  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001172  การจัดการการด าเนินชีวิต                       3 (2-2) 001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
001xxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3 (X-X) 001238  การรู้เท่าทันสื่อ   3(2-2-5) 
205201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (3-0) 205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 1(0-2-1) 
  781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
201242  ทักษะดนตรไีทย 4                                    3 (2-2) 201232  การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4 1(0-2-2) 
  201XXX  วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 
201272  การสอดท านองดนตรไีทย                      3 (3-0) 201281  การสอดท านองดนตรไีทย  3(1-2-4) 
  นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201222  ทักษะดนตรีไทย  (ขับรอ้ง) 4   3(2-2-5) 
  201242  ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 4 3(2-2-5) 
  201262  ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  4 3(2-2-5) 

รวม     15   หน่วยกิต รวม     20   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
201311  ดนตรีนานาชาต ิ  3(3-0) 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ      

              วิเคราะห์เชิงวิชาการ 1 
1(0-2-1) 

201361 การขับร้องเพลงตับ  3(2-2) 201312  สังคีตลักษณ์วิเคราะหเ์พลงไทย 3(3-0-6) 
201371  สังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย 3(3-0) 201331  การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 5 1(0-2-2) 
201341   ทักษะดนตรไีทย 5  3(3-2) 201381 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางดนตร ี  3(2-2-5) 
201xxx   วิชาเอกเลือก    3(X-X) 201234  ขับร้องเพลงไทย  3(2-2-5) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี   3(X-X) 201272 อาศรมดนตรีไทย 3(2-2-5) 
  Xxxxxx  เลือกเสรี 3(X-X-X) 
  นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201321 ทักษะดนตรีไทย  (ขับร้อง) 5   3(2-2-5) 
  201341 ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 5 3(2-2-5) 
  201361 ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  5 3(2-2-5) 

รวม     18   หน่วยกิต รวม     20   หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

201362  ดนตรีกับการแสดงของไทย 3(2-2) 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
ผลงาน   

1(0-2-1) 

201372  สุนทรียศาสตร์ของดนตร ี  3(3-0) 201314  การประพันธ์เพลงไทย 3(3-0-6) 
201391 ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้นทางดนตร ี 3(2-2) 201382  สุนทรียศาสตร์ของดนตรี  3(3-0-6) 
201373  การประพันธ์เพลงไทย  3(3-0) 201496  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 1 3(2-2-10) 
201342   ทักษะดนตรไีทย 6  3(2-2) 201332  การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 6  1(0-2-2) 
201xxx   วิชาเอกเลือก    3(X-X) 201xxx  วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี   3(X-X) xxxxxx  เลือกเสรี 3(X-X-X) 
  นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสาขาฯ 
  201322ทักษะดนตรีไทย  (ขับร้อง) 6   3(2-2-5) 
  201342ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 6 3(2-2-5) 
  201362ทักษะดนตรีไทย  (ปี่พาทย์)  6 3(2-2-5) 
                      รวม    21    หน่วยกิต รวม    20   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
201461  การถ่ายทอดดนตรีไทย  3(2-2) 201499  วิทยานิพนธ์ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 2  3(2-2-10) 
  นิสิตเลือก 1 วิชาตามเครื่องมือเอกหรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สาขาฯ 
201xxx   วิชาเอกเลือก    3(X-X) 201421   ทักษะดนตรีไทย (ขับร้อง) 7  3(2-2-5) 
201462  การน าเสนอผลงานดา้นดุรยิางค
ศาสตร์ไทย 

3(2-2) 201441  ทักษะดนตรีไทย  (เครื่องสาย) 7 3(2-2-5) 

201441   ทักษะดนตรไีทย 7   3(2-2) 201461 ทักษะดนตรไีทย (ปี่พาทย์) 7   3(2-2-5) 
                     รวม     12  หน่วยกิต                      รวม     6   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
201491   การฝึกงาน    
หรือ       
201498   การศึกษาอิสระ   

6 หน่วยกิต 
 

6 หน่วยกิต 

201497 สหกิจศึกษา หรือฝึกงานในประเทศ 
หรือ 
201498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน  
            ต่างประเทศ                           

6 หน่วยกิต 
 

6 หน่วยกิต 

                     รวม     6  หนว่ยกิต                      รวม     6  หนว่ยกิต 
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ภาคผนวก  ค. 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
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ภาคผนวก ง. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ. 
รายงานการประชุม/ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

วันที่ 6 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1204 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 
 
รายช่ือกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 1.  อาจารย์ณัฐชยา นัจจนาวากุล  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์เดชา  ศรีคงเมือง  กรรมการ 
 3.  อาจารย์บุตรี  สุขปาน   กรรมการ 
 4.  อาจารย์วราภรณ์ เชิดช ู  กรรมการและเลขานุการ 
  
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  การินทร์ 
  
 
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร  เผ่าสวัสดิ์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. โดยสรุปรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษ 
2. แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร 
3. แก้ไขและเพ่ิมเติมรายวิชาในหลักสูตร 
4. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

 
 


