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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์   ภาควิชาดนตรี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Music Program in Western Music 
 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of  Music (Western Music) 

   อักษรย่อปริญญา 
ชื่อย่อ (ไทย)  :  ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.M. (Western Music) 
 

3. วิชาเอก  
:  ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)  
:  ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
    139  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
      หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 
 5.2 ภาษาที่ใช้  
      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้ดี  
        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
       5.6 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการกึ่งวิชาชีพ 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
           6.2 เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัตหิลักสูตร 
      - คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุม 
        ครั้งที ่          เมื่อวันที่         เดือน             พ.ศ.         . 
      - สภาวิชาการ ในการประชุม 
        ครั้งที ่          เมื่อวันที่         เดือน             พ.ศ.         . 
      - สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
        ครั้งที ่          เมื่อวันที่         เดือน             พ.ศ.         . 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
     8.1  ศิลปิน 
           8.2  นักวิชาการดนตรี 
           8.3  นักวิจารณ์ดนตรี 
  8.4  นักประพันธ์ดนตรี 
  8.5  นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
           8.6  ครูสอนดนตรีเอกชน 
          8.7  นักวิชาการวัฒนธรรม 
           8.8  นักบริหารจัดการการแสดงดนตรี 
    8.9  นักธุรกิจด้านการดนตรี 
           8.10 ครู อาจารย์ (โดยต้องผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ิมเติม หลัง
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล) 
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9.    ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์  
 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก ดนตรีประยุกต์  

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นายธีรวัฒน์       วีระวิทยานันต์ อาจารย ์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2556 26 26 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2546 

2 นายวรชาติ   กิจเรณู 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
ศศ.บ. ดนตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี ไทย 2541 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 26 26 
ศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 
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 9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นางสาวศศิณัฐ       พงษ์นิล อาจารย ์ ปร.ด. ดุริยางคศลิป ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไทย 2551 26 26 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  ไทย 2537 

2 นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์ อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

3 นางสาววราภรณ ์ ยูงหนู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 
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9.3 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นายธีรวัฒน์       วีระวิทยานันต์ อาจารย ์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2556 26 26 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2546 

2 นายวรชาติ   กิจเรณู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
ศศ.บ. ดนตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี ไทย 2541 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 26 26 
ศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 

4 นางสาวศศิณัฐ       พงษ์นิล อาจารย ์ ปร.ด. ดุริยางคศลิป ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไทย 2551 26 26 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  ไทย 2537 

5 นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์ อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

6 นางสาววราภรณ ์ ยูงหนู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 
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9.5 อาจารยผ์ู้สอน                        

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวแก้วกร   เมืองแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ไทย 2543 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ไทย 2537 

2 นายธีรวัฒน์   วีระวิทยานันต์ อาจารย์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย 2556 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล           มหาวิทยาลัยนเรศวร      ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ                      มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2546 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2552 
ศ.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ไทย 2546 

4 นายภูมินทร์   ภูมิรัตน์ อาจารย์ ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

5 นายวรชาติ   กิจเรณู อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2547 
ศศ.บ. ดนตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไทย 2541 

6 นางสาววราภรณ์   ยูงหนู อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2547 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 

7 นายวิชญ์    บุญรอด อาจารย์ ปร.ด. ดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2560 
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2557 
ศป.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2553 

8 นางสาวศศิณัฐ   พงษ์นิล อาจารย์ ปร.ด. ดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย 2551 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ไทย 2537 

9 ว่าที่ร้อยตรีโสภณ   ลาวรรณ์ อาจารย์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย 2555 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย           มหาวิทยาลัยนเรศวร      ไทย 2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในที่ตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ  และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
และต่อยอดเพ่ือเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2579 (ไทยแลนด์ 4.0) โดยอาศัยคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติที่การพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล)  สามารถร่วมพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติในอีก 
20 ปี ได้ กล่าวคือ  สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระและเป็น
เจ้าของธุรกิจได้ นอกจากนี้ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมุ่งเป้าให้บัณฑิตมีการพัฒนา
ตนเองในแต่ละด้านเพ่ือมีศักยภาพที่จะสามารถก้าวทันและด ารงตนให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนรวมถึงบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่สามารถคิดวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ คนไทยใฝ่ดี  
มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล) เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทั กษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้ พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึงเพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล) ได้
ตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถพ่ึงพาตนเองตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองได้ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยที่มุ่งสร้างนวัตกรรม
และผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่บัณฑิตในยุคความมั่นคง มั่งค่ังที่ยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มี

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา วัฒนธรรม คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็น ทั้งยังมีความมั่นใจที่
จะก้าวสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ หรือวงการ
วิชาการต่างๆ ดังนั้น คณะจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
ซึ่งได้บรรจุรายวิชาที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะและวิชาการ  ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการท างานทางด้านวัฒนธรรม นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี  

โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติดนตรีอันเป็นสิ่งที่สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงงานวิชาการ 
งานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และน าไปเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วัฒนธรรมการดนตรีของ
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ชนชาติต่างๆในอาเซียน การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านดนตรี เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ดังนั้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ทาง
วัฒนธรรมการดนตรีของชาติต่างๆ ในอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน การสร้างสรรค์งานภายใต้ภูมิปัญญาตนเองและ
อาเซียน การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมการดนตรี เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร การ
จัดท าคู่มือการเรียนรู้ในรูปแบบภาษาต่างๆ พร้อมทั้งสร้างก าลังคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรและข้อมูลทางวัฒนธรรมการดนตรีได้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล มีพ้ืน
ฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
      12.2.1  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถท้ังในการปฏิบัติและทางทฤษฎี 

ของดนตรีสากล รวมทั้งทฤษฎีดนตรีต่างๆ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล 
(2) ด้านการวิจัย 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้นพ้ืนฐานได้  

สามารถแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี  คิดนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ น าความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา หรือใช้เป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและการปฏิบัติด้านดนตรี 

สากล ซึ่งสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการประกอบ
อาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของดนตรี อันเป็นการด ารง

ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สามารถขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม  
      12.2.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

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

ทางวิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
(3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะและความสามารถตามวิชาเอก เพ่ือให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  โดยผ่าน

การศึกษาในรายวิชา เช่น วิชาดนตรีอาเซียน วัฒนธรรมดนตรีโลก เป็นต้น รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    -   ไม่มี   - 

13.2 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รหัส                      ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(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 
           208001          การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-5) 
                               Thai Language Writing for Communication 
 
 776261          ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน                        3(3-0-6) 
                             ASEAN Languages, Culture and Folklore 

784201  ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
      Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 
        
          13.3 การบริหารจัดการ 
          คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความประสงค์ให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เป็นรายวิชาเลือกเสรี ต้องท าหนังสือเพ่ือขอเปิด
รายวิชา และติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยระบุมาในหนังสือดังกล่าว  

ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ต้องท าหนังสือขออนุมัติเปิด
รายวิชาโดยระบุรายละเอียด ชื่อรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกเสรี เพ่ือภาควิชาจะได้ด าเนินการประสานและเปิดรายวิชานั้นๆ ต่อไป  ส าหรับการประเมินผล ให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาที่ใช้รหัสของหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
           ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ/หรือคณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าสอนและ ค่าสอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
วิชาเอก ดนตรีประยุกต์ 

 สร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญการบูรณาการ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดนตรีประยุกต์แก่สังคม 
วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก 

 ช านาญศาสตร์และศิลป์ของดนตรีคลาสสิก เพ่ือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้   
1.2 ความส าคัญ 
วิชาเอก ดนตรีประยุกต์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางดนตรีที่กว้างขวางในรูปแบบพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) สามารถสร้างสรรค์ดนตรีประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับ
บริบทในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน 

2. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ในแนวทางดนตรีที่
ผู้เรียนมีความสนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ  

3. เพ่ิมขีดความสามารถด้านดนตรีสากลของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในตลาดแรงงานปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น จากการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ตอบสนองความต้องการด้านดนตรีของท้องถิ่น ทั้งความต้องการของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในการศึกษาต่อ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 

วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก 
1. เพ่ือตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อด้านดนตรีของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือ เทียบเท่า 
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้ที่มีความถนัดทางด้านดนตรี ได้พัฒนาได้สูงสุดเต็ม

ตามศักยภาพของตนเอง   
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน 
5. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
1.3 วัตถุประสงค์  
วิชาเอก ดนตรีประยุกต์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

   1. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ดนตรีและพัฒนางานสร้างสรรค์ ในการผลิต
ผลงานทางดนตรี 
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  2. เป็นผู้มีความก้าวทันโลก มีความหมั่นเพียรเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ และเป็นผู้ที่สามารถ
พัฒนาศักภาพของตนเองได้ด้วยตนเอง อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. เป็นผู้ที่สามารถปรับตัว และประยุกต์ใช้ดนตรีได้อย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
  4. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าและประยุกต์งานวิจัยในศาสตร์ของดนตรีได้
อย่างกว้างขวาง 
  5. เป็นผู้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ส านึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรู้และความสามารถในดนตรีคลาสสิก สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ/หรือ ระดับนานาชาติได้ 
  2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการดนตรีคลาสสิก สามารถค้นคว้าและวิจัยในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติได้ 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มี
ความรับผิดชอบและมีเหตุผลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม ในการแสดงผลงานดนตรีอันเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทย  
  4. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของดนตรีสามารถพัฒนาผลงานให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติได้ 
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนาหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และหลักฐาน โดยมีระยะเวลาใน
การด าเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรปี 2561 
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ ในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

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

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge 
Based Society ด้วยจิตส านกึของความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองด้วยระบบ e-Learning ซ่ึง
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 
และ 4 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.  นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือ  
สหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 
4.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์ที่เฉลี่ย 

(Language Center) จะเป็นหน่วย
สนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่
คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการ
สอนที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วน
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้
คิด ให้ค้นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้
ปฏิบัติ 
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาคเรียน
ละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจนครบ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
-  มีระบบ Co-operative Education 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย จัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem Based 
Learning/Topic Based Learing แทน 
Content Based Learning  
-  มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดยมี
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-   ให้นิ สิ ตท าวิทยานิพนธ์หรื องาน
สร้างสรรค์ระดับปริญญาตรีทุกคน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่
เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีดความสามารถ
ของบัณฑิต (Competency Based 
Assessment) โดย จัดให้มีระบบวัด 

5.  ร้อยละของนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี (6 หน่วยกิต) 
6.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด                                          
7.  ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านตามหลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
8. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
9. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของ
บัณฑิตสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 
10. ผลการประเมินความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. การพัฒนาการเรียน  
การสอน 

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

-  ปริมาณโครงการที่เข้าอบรมต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

-  สนับสนุนการผลิตเอกสาร และสื่อการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

-  ปริมาณเอกสาร และสื่อการเรียน
การสอนต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

3.  การพัฒนานิสิต -  น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียน
การสอน ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้นิสิต 

-  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทาง      
ดุริยางคศาสตร์สากล, งานวิจัย 

-  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี -  รายงานผลโครงการของภาควิชา 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 

-  การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี -  กิจกรรม/ชิ้นผลงานการสร้างสรรค์ 

4.  การบริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  ส่งเสริมการน าความรู้ทางวิชาการด้าน
ดนตรีสากล ทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนอนุรักษ ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี 

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

5. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-  ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

-  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 

6. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 

-  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต -  หลักสูตรปรับปรุง 
-  ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต  

-  ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ส ารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ 

-  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ 

-  ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร 

-  ผลการเมินความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ  

     ทวิภาค   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

     - ไม่มี -    ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
 

2.การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
           วันจันทร์ - ศุกร์  ในเวลาราชการ 
 ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
     2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี 
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     2.2.3 มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยตามประกาศ “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” 
         2.2.4 มีความสามารถในการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
             พ้ืนฐานด้านทักษะปฏิบัติและทฤษฎีด้านดนตรีสากลของนิสิต มีความแตกต่างกัน  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
            จัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านดนตรีสากล ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และติดตามผลพัฒนาการทางด้านทักษะปฏิบัติและทฤษฎีดนตรี
สากล 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
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 านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
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2.6 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2561-2565  
     2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 310,000 620,400 930,600 1,240,800 1,240,800 

รวมรายรับ 310,000 620,400 930,600 1,240,800 1,240,800 
 
     2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าตอบแทน 336,000 536,000 536,000 536,000 536,000 
2. ค่าใช้สอย 64,200 75,400 76,600 128,000 128,000 
3. ค่าวัสดุ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
4. เงินอุดหนุน (โครงการ/กิจกรรม) 56,000 110,000 165,000 230,000 230,000 

รวมรายจ่าย 478,200 743,400 799,600 916,000 916,000 
 
     2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 38,532 บาท ต่อคน 
 

       2.7 ระบบการศึกษา  

     จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน      
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   139   หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 
   1.1 วิชาบังคับ - 30 
   1.2 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต - 1 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 84 103 
   2.1 วิชาบังคับ - 9 
        2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ - 3 
        2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก - 6 
   2.2 วิชาชีพ - 94 
        2.2.1 วิชาชีพหลักสูตรบังคับ - 45 
        2.2.2 วิชาชีพเอกบังคับ - 22 
        2.2.3 วิชาชีพเอกเลือก - 27 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 120 139 

  
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
        รายวิชาในหมวดต่างๆ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    จ านวน    30   หน่วยกิต 
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
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 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    จ านวน      6   หน่วยกิต 

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

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

001252     นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 
                                Naresuan Studies 
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           001253     การเป็นผู้ประกอบการ              3(2-2-5) 
               Entrepreneurship  
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน      6   หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
   Man and the Environment  
 001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
   Introduction to Computer Information Science 
 001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
   Mathematics and Statistics in Everyday Life 
 001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   Drugs and Chemicals in Daily Life 
 001275        อาหารและวิถีชีวิต                                    3(2-2-5) 
           Food and Life Style 
     001276       พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(2-2-5) 
   Energy and Technology around Us  
 001277  พฤติกรรมมนุษย์      3(2-2-5) 
   Human Behavior 
 001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life and Health 
 001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   Science in Everyday Life 
5.  กลุ่มวิชาพลานามัย  บังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน      1   หน่วยกิต 
 001281          กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                   จ านวน   103   หน่วยกิต  
      1. วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า                     จ านวน      9   หน่วยกิต 
         1.1 วิชาเฉพาะบังคับ                            จ านวน      3   หน่วยกิต 

205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1)  
   Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ      1  )1-2-0(
                      Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน            1(0-2-1)                
                               Communicative English for Research Presentation 
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         1.2 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า       จ านวน      6   หน่วยกิต 
    โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     

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

776261           ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน                      3(3-0-6) 
                               ASEAN Languages, Culture and Folklore 
      784201  ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6) 
      Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century           
      2. วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า        จ านวน    94   หน่วยกิต 
         2.1 วิชาชีพหลักสูตรบังคับ    จ านวน    45   หน่วยกิต 

234111 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 1 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 1  
234112 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 2 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 2  
234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 1 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills 1  
234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills 2  
234131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(2–2–5) 
 Theory of Western Music 1  
234132 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(2–2–5) 
 Theory of Western Music 2  
234213 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 3 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 3  
234214 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 4 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 4  
234233 ทฤษฎีการประสานเสียง 1            3(2–2–5) 
 Harmony 1  
234234 ทฤษฎีการประสานเสียง 2            3(2–2–5) 
 Harmony 2   
234315 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 5 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 5  
234316 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 6 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 6  
234417 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 7 3(2–2–5) 
 Individual Western Music Skills and Ensemble 7  
234399 ดุริยางคนิพนธ์ 1 3  หน่วยกิต 
 Music Research 1  
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234499 ดุริยางคนิพนธ์ 2 3  หน่วยกิต 
 Music Research 2  

         2.2 วิชาชีพเอกบังคับ      จ านวน    22   หน่วยกิต 
    นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาชีพเอกบังคับ จากรายวิชาส าหรับวิชาเอกดนตรีประยุกต์ 

หรือรายวิชาส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก โดยเลือกได้เพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น จนจบหลักสูตร 
    2.2.1 วิชาชีพเอกบังคับส าหรับวิชาเอก ดนตรีประยุกต์ 
234124 คีย์บอร์ดส าหรับดนตรีประยุกต์  3(2–2–5) 
 Keyboard for Applied Music  
234141 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรี     3(3–0–6) 
 History and Development of Music                                                                                 
234261 การประยุกต์ดนตรีไทย 3(2–2–5) 
 Thai Music Application  
234331 ดนตรีแจ๊ส        3(2–2–5) 
 Jazz Music                                                                                 
234363 การเรียบเรียงดนตรี         3(2–2–5) 
 Music Arrangement                                                                              
234493 ซีเนียร์คอนเสิร์ต    1  หน่วยกิต 
 Senior Concert   
234491  สหกิจศึกษา          6  หน่วยกิต  หรือ 

    Co-operative Education  
234492  การฝึกงาน            6  หน่วยกิต  หรือ 

  Professional training 
234498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      6  หน่วยกิต 

    International Academic or Professional Training   
    2.2.2 วิชาชีพเอกบังคับส าหรับวิชาเอก ดนตรีคลาสสกิ 
234123 คีย์บอร์ดพ้ืนฐาน 3(2–2–5) 
 Basic Keyboard  
234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิก 3(3–0–6) 
 History of Classical Music  
234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์  3(2–2–5) 
 Tonal Counterpoint  
234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีคลาสสิก 3(3–0–6) 
 Form and Analysis of Classical Music  
234481 สัมมนาการดนตรี 1(0–2–1) 
 Seminar in Music  
234482 วิธีการวิจัยทางดนตรีเบื้องต้น 3(2–2–5) 
 Introduction to Music Research  
234491  สหกิจศึกษา          6  หน่วยกิต หรือ 

    Co-operative Education  
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234492  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต  หรือ 
  Professional training 

234498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6  หน่วยกิต  
    International Academic or Professional Training  
    
         2.3 วิชาชีพเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    จ านวน    27   หน่วยกิต 

    นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาชีพเอกเลือก ให้สอดคล้องกับวิชาชีพเอกบังคับท่ีนิสิตได้เลือก
ในข้อ 2.2 

    2.3.1 ส าหรับวิชาเอก ดนตรีประยุกต์ เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้    
 

234221 การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 3(2–2–5) 
 Voice and Chorus  
234222  ดนตรีไทยปฏิบัติ 3(2–2–5) 
 Thai Music Practicum  
234223 คีย์บอร์ดพัฒนาส าหรับดนตรีประยุกต์ 3(2–2–5) 
 Developmental Keyboard for Applied Music  
234235 ดนตรีประยุกต์กับสุนทรียศาสตร์  3(3–0–6) 
 Applied Music and Aesthetics  
234321 ปฏิบัติเครื่องมือโท 1  3(2–2–5) 
 Skill of minor instruments 1  
234322 ปฏิบัติเครื่องมือโท 2   3(2–2–5) 
 Skill of minor instruments 2  
234323 ริธึมเซคชัน  3(2–2–5) 
 Rhythm Section  
234324 อิมโพรไวเซชัน 3(2–2–5) 
 Improvisation  
234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 3 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills 3  
234329 การอ านวยเพลง  3(2–2–5) 
 Conducting  
234332 การวิเคราะห์ดนตรี  3(3–0–6) 
 Music Analysis  
234333 ดนตรีศตวรรษที่ 20 3(3–0–6) 
 Twentieth-Century Music  
234334 ดนตรีเพื่อการบ าบัด  3(2–2–5) 
 Music For Therapeutic Work  
234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์  3(2–2–5) 
 Tonal Counterpoint  
234337 ฟิสิกส์การดนตรี 3(3–0–6) 
 Physics of Music  
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234341 ดนตรีลูกทุ่งและลูกกรุง 3(3–0–6) 
 Thai Country and Thai Popular Country  
234342 ดนตรีอาเซียน 3(3–0–6) 
 ASEAN Music  
234343 วัฒนธรรมดนตรีโลก 3(3–0–6) 
 World Music Culture  
234351 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี        3(2–2–5) 
 Music in Computer Technology  
234353 การบันทึกเสียงโฮมสตูดิโอ  3(2–2–5) 
 Home Studio Recording   
234354 การจัดระบบขยายเสียง   3(3–0–6) 
 Sound Reinforcement Systems  
234355 ดนตรีประกอบสื่อ   3(2–2–5) 
 Music for Visual Media  
234361 การประพันธ์เพลง 3(3–0–6) 
 Music Composition    
234371 การสอนดนตรีสากล 3(3–0–6) 
 Western Music Pedagogy    
234374 หลักการวงโยธวาทิต 3(3–0–6) 
 Principle of Marching Band  
234375 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น 3(3–0–6) 
 Introduction to Music Business                                                                                
234461 ดนตรีประยุกต์  3(2-2-5) 
 Applied Music  
234471 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี       3(3–0–6) 
 Music Business Law                                                              
234472 การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี    3(3–0–6) 
 Music Instrument Pedagogy  
234476 การผลิตผลงานดนตรี 3(2–2–5) 
 Music Production      
234482 วิธีการวิจัยทางดนตรีเบื้องต้น 3(2–2–5) 
 Introduction to Music Research  
234483 การสัมมนาดนตรีประยุกต์ 3(3–0–6) 
 Seminar in Applied Music  
    2.3.2 ส าหรับวิชาเอก ดนตรีคลาสสิก เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
234224 การขับร้องประสานเสียง 3(2–2–5) 
 Chorus   
234225 ขลุ่ยรีคอร์เดอร์  3(2–2–5) 
 Recorder  
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234317 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง 1 
Secondary Instrument 1 

3(2–2–5) 

234318 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง 2 
Secondary Instrument 2 

3(2–2–5) 

234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 3 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills 3  
234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills 4  
234328 การขับร้องเพลงประสานเสียงกลุ่มใหญ่ 3(2–2–5) 
 Choir  
234329 การอ านวยเพลง  3(2–2–5) 
 Conducting  
234337 ฟิสิกส์การดนตรี 3(3–0–6) 
 Physics of Music  
234342 ดนตรีอาเซียน 3(3–0–6) 
 ASEAN Music  
234344 ดนตรีเปรียบเทียบ       3(2–2–5) 
 Music comparative  
234351 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี        3(2–2–5) 
 Music in Computer Technology  
234352 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง  3(2–2–5) 
 Recording Technology   
234361 การประพันธ์เพลง 3(3–0–6) 
 Music Composition    
234362 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตร้า 3(3–0–6) 
 Orchestration  

 

234371 การสอนดนตรีสากล 3(3–0–6) 
 Western Music Pedagogy  
234372 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี   3(2–2–5) 
 Repair and Maintenance of Musical Instruments 
234373 วิธีการจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิก 3(2–2–5) 
 Method of Classical Music Ensemble  
234374 หลักการวงโยธวาทิต 3(3–0–6) 
 Principle of Marching Band  
234419 การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ่ 3(1–4–4) 
 Large Ensemble  
234475 การบริหารจัดการงานดนตรี 3(3–0–6) 
 Music Management 
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234476 การผลิตผลงานดนตรี 3(2–2–5) 
 Music Production        

 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     จ านวน      6   หน่วยกิต 
 
  3.1.4 แผนการศึกษา 
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ก าหนดให้นิสิตศึกษา
วิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี โดยแยกตามวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 
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แผนการศึกษาส าหรับนิสิต วิชาเอก ดนตรีประยุกต์ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                

Fundamental English   
3(2-2-5) 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  

3(2-2-5) 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์   

3(2-2-5) 

234111 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 1 
Individual Western Music Skills and Ensemble 1 

3(2-2-5) 

234121 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 1 
Sight – Singing and Aural Skills 1 

3(2-2-5) 

234124 คีย์บอร์ดส าหรับดนตรีประยุกต์ 
Keyboard for Applied Music 

3(2-2-5) 

234131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
Theory of Western Music 1 

3(2-2-5) 

                                                        รวม        21  หน่วยกิต 
                                        

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201
  

ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English   

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร ์  

3(2-2-5) 

001281
  

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

1(0-2-1) 

234112 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 2 
Individual Western Music Skills and Ensemble 2 

3(2-2-5) 

234122 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 2 
Sight – Singing and Aural Skills 2 

3(2-2-5) 

234132 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  
Theory of Western Music 2 

3(2-2-5) 

234141 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรี 
History and Development of Music                                                                                

3(3-0-6) 

                                                        รวม        21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

001xxx  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
xxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

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

234213 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 3 
Individual Western Music Skills and Ensemble 3 

3(2-2-5) 

234233 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 
Harmony 1 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
                                                        รวม        22  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

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

001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  

3(2-2-5) 

xxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     

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

234214 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 4 
Individual Western Music Skills and Ensemble 4 

3(2-2-5) 

234234 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 
Harmony 2 

3(2-2-5) 

234261 การประยุกต์ดนตรีไทย 
Thai Music Application 

3(2–2–5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
                                                        รวม        22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 
Communicative English for Research Presentation 

1(0-2-1) 

234315 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 5 
Individual Western Music Skills and Ensemble 5 

3(2-2-5) 

234331 ดนตรีแจ๊ส   
Jazz Music                                                                            

3(2-2-5) 

234363 การเรียบเรียงดนตรี  
Music Arrangement   

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
                                                        รวม        19  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
234316 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 6 

Individual Western Music Skills and Ensemble 6 
3(2-2-5) 

234399
  

ดุริยางคนิพนธ์ 1    
Music Research 1 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
                                                        รวม        15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

234417 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 7 
Individual Western Music Skills and Ensemble 7 

3(2-2-5) 

234493 ซีเนียร์คอนเสิร์ต   
Senior Concert 

1 หน่วยกิต 

234499
  

ดุริยางคนิพนธ์ 2   
Music Research 2 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
                                                        รวม        13  หน่วยกิต 

                                    
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
234491  
 

สหกิจศึกษา  
Co-operative Education 

6  หน่วยกิต 
 

หรือ 
234492 การฝึกงาน 

Professional training 
6 หน่วยกิต 

หรือ 
234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

International Academic or Professional Training 
6  หน่วยกิต 

                                                        รวม        6  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาส าหรับนิสิต วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                

Fundamental English   
3(2-2-5) 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  

3(2-2-5) 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์   

3(2-2-5) 

234111 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 1 
Individual Western Music Skills and Ensemble 1 

3(2-2-5) 

234121 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 1 
Sight – Singing and Aural Skills 1 

3(2-2-5) 

234123 คีย์บอร์ดพื้นฐาน 
Basic Keyboard 

3(2-2-5) 

234131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
Theory of Western Music 1 

3(2-2-5) 

                                                        รวม        21  หน่วยกิต 
                                   

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201
  

ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English   

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร ์  

3(2-2-5) 

001281
  

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

1(0-2-1) 

234112 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 2 
Individual Western Music Skills and Ensemble 2 

3(2-2-5) 

234122 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 2 
Sight – Singing and Aural Skills 2 

3(2-2-5) 

234132 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  
Theory of Western Music 2 

3(2-2-5) 
 

234241 ประวัติศาสตรด์นตรีคลาสสิก 
History of Classical Music 

3(3-0-6) 

                                                       รวม        21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
001xxx 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

Xxxxxx 
205200 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(Communicative English for Specific Purposes) 

3(x-x-x) 
1(0-2-1) 

234213 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 3 3(2–2–5) 
Individual Western Music Skills and Ensemble 3 

234233 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 
Harmony 1 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
                                                       รวม        19  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

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

001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ              

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

xxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
234214 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 4 

Individual Western Music Skills and Ensemble 4 
3(2-2-5) 

234234 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 
Harmony 2 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
                                                        รวม        19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   
Communicative English for Research 
Presentation 

1(0-2-1) 

234315 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 5 3(2–2–5) 
Individual Western Music Skills and Ensemble 5 

234335
  

โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์    
Tonal Counterpoint 

3(2-2-5) 

234482
  

วิธีการวิจัยทางดนตรีเบื้องต้น    
Introduction to Music Research 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

234316 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 6 3(2–2–5) 
Individual Western Music Skills and Ensemble 6 

234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีคลาสสิก   
Form and Analysis of Classical Music 

3(3-0-6) 

234399
  

ดุริยางคนิพนธ์ 1    
Music Research 1 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
                                                        รวม        18  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม     19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

234417 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 7 3(2–2–5) 
Individual Western Music Skills and Ensemble 7 

234481 การสัมมนาดนตรี 
Seminar in Music 

1(0-2-1) 

234499
  

ดุริยางคนิพนธ์ 2   
Music Research 2 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาชีพเอกเลือก 3(x-x-x) 

 
 

 
ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 
234491  สหกิจศึกษา  

Co-oprative Education 
6  หน่วยกิต 

 
หรือ 
234492 
 
หรือ 

 การฝึกงาน 
Professional Training 
                                

234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6  หน่วยกิต 
 International Academic or Professional Training 
                                                        รวม        6  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม    16  หน่วยกติ 

6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 

  ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือ
การสื่อสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์
วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้อง
กับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as 
a meaning making tool. Learning about various kinds of modern media, including 
newspapers and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing 
and criticizing literary values, especially relations and values in Thai and global 
societies in various contexts (economics and politics in different situations) along with 
developing Thai language skills, especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการ
สื่อสารในบริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and 
grammar for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21    และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพื่อให้เข้าใจและ
สามารถสื่อสารข้อมูลที่แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills 
and develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to 
understand and communicate real-world information used in different relevant 
context. 
 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และ
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
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            The development of English skills with an emphasis on academic 
reading, writing, and researching in preparation for a global society. 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information; types of information 
sources; access to different sources of information; application of information 
technology and communication; media and information literacy; knowledge 
managements; selection, synthesis, and presentation of information as well as creating 
positive attitudes and a sense of inquiry in students; diligences; patience; honesty; 
and gratitude to the country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่ มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด  ภาษา
สัญลักษณ์  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยน
และการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language 
and culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The 
study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and 
cultural structure, changes of language, and usages in a borderless world. 
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมายคุณค่าและความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิ ตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ 
ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา 
ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ 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 
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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. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

Life Privacy 
ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

ทางด้านความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

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

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

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

   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟัง
ผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึง
บริบทด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 
emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and 
environmental context; living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถี
การด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิต
และงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 
  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, 
attitudes, philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions 
which influence success in all aspects of life and professions, develop one’s quality 
of life to benefit society. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

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

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

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

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของ

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

Leadership and Compassion 
ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิต

ด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่
สามารถเป็นแนวทางในการท าจริงของผู้เรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21 st century, learning 
and living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting 
public activities as a guideline for learner’s own activities. 
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001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 
Western Music in Daily Life 
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก 

ประเภทของบทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์
ทางดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  

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

Creative Thinking and Innovation 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของ

ปัญหา การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนาม
จริงและเก็บข้อมูล การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง 

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

Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ 
ของกลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม 
การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การ
สร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม
และฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group 
involvement, group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, 
teamwork model, guideline to create team and network, group unity, factors 
enhancing teamwork, and practice of teamwork. 
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001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
Naresuan  Studies 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการ

บริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัต
ลักษณ์ของคนไทยที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้    ความเพียรพยายาม ความ
กล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 

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

การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่
ทางธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่
เป็นไปได้และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อ ง และ
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความ
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ  กลยุทธ์
เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    

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

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

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

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดใน

มาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday 
life, including measurement in different types of unit systems, surface area and 
volume of geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process 
of data survey, data collection methods, introduction to data analysis and 
presentation, probability, and introduction to statistical decision making. 
 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้
และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

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

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

Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงาน

ไฟฟ้า  พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภค
พลังงานทางอ้อม  สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและ
เทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

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

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  
พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสาร
ที่เก่ียวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  
พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิ เคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และ
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both 
biological and physical science and integration of earth science in everyday life, 
including organisms and environments, chemicals, energy and electricity, 
telecommunications, meteorology, earth, space and the new frontier of science and 
technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 

  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and 
physical fitness test. 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูป
ประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on 
pronunciation, vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and 
professional purposes. 
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 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  English listening and speaking with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 
 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 

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

วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสม 
กับบุคคลตามโอกาสและสถานที่ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
  How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of 
proper written language for a particular person, occasion, and place with the aims for 
the effective and creative communication.   
 
776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 
            ASEAN Languages, Culture and Folklore 
  ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
คติชนประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
  System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and 
performing arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, 
cultural and ethnic diversities. 
 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21          3(3-0-6) 
     Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  
  ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่
ส าคัญ ศึกษานักปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองและปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษท่ี 21 
  Study the forms, concepts and methods of self-development in major 
philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-
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development has led them to attain the understanding of the world and of life which 
is fundamental to self-development and self-adjustment to live a happy life in the 
21st century. 
 
234111    ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 1   3(2–2–5)
  Individual Western Music Skills and Ensemble 1   
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐาน  ศึกษาเทคนิคการวางนิ้ว ศึกษา
โครงสร้างของเครื่องดนตรีหรือสรีระของคอและปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี หรือสุขภาพ
ร่างกาย การเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และ บันไดเสียงไมเนอร์   
ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน รวมทั้ง
ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐานประเภทต่างๆ 
      Practice of the basic Western musical instruments; fingering techniques, 
study of structure of musical instruments or physiology of throat and mouth, 
maintenance of equipment of music instruments or health, sounding ear–training 
skills, practice of major and minor scales, practice pieces, and classroom performance, 
including basic ensemble practice in various style. 
 
234112    ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 2   3(2–2–5)
  Individual Western Music Skills and Ensemble 2 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล โดยศึกษาเทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียงหรือการ
ออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นหรือร้องให้ถูกจังหวะ และระดับ
เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น
และปฏิบัติบทเพลงต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และมีการแสดงในห้องเรียน รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรี
สากลในระดับที่ยากข้ึนประเภทต่างๆ   
  Practice of Western musical instruments, including fingering 
techniques, sound producing or clear pronounce sing, skills of faster rhythmic reading, 
playing or singing in correct rhythm and pitch level, practice of major and minor scales, 
sight – reading and  practice the pieces which assignment from the teacher and 
perform in class, including practicing ensemble. 
 
234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  1    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills 1 
  ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโด ระดับพ้ืนฐาน และ
การบันทึกโน้ตเพลงจากการได้ยิน 
  Study of sight–singing method and practice the basic of singing in Movable 
Do system and dictation from hearing the pitch and the melody.  
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234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2      3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills 2 
            ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ อย่างน้อย 3 ชาร์ป 3 แฟล็ต และการบันทึกโน้ตจากเสียงเละท านองที่ได้ยิน  
  Study of sight–singing method and practice the basic of singing in Movable 
Do system in Major and Minor scale at least 3 sharp 3 flat and dictation from hearing 
the pitch and the melody. 
 
234123      คีย์บอร์ดพื้นฐาน                                                           3(2–2–5) 
                    Basic keyboard  
  การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับพ้ืนฐาน โดยศึกษาการปฏิบัติคอร์ดพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติบท
เพลงประเภทต่างๆ รวมถึงฝึกการเล่นตามสัญลักษณ์ต่างๆ ในบทเพลง ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์
และไมเนอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต ใน 1-2 ช่วงเสียง รวมถึงฝึกการเล่นอเพจจิโอ้ในบันไดเสียง
นั้นๆ  

           The basic keyboard practice by studying the basic chords, playing 
different types of pieces including practicing the symbols in the pieces,  practice in 
Major and minor scales at least 2  sharps 2  flats in 1 - 2  octaves including practicing 
arpeggios of those scales. 
 
234124 คีย์บอร์ดส าหรับดนตรีประยุกต์     3(2–2–5) 

Keyboard for Applied Music 
  เทคนิคการบรรเลงคีย์บอร์ด การเล่นคอร์ดชนิดต่าง ๆ การว้อยซ์ซิ่งคอร์ดในรูปแบบ
ต่าง ๆ บรรเลงเพลงร่วมสมัยและเพลงสมัยนิยม ฝึกไล่บันไดเสียงอย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต ใน 1-2 
ช่วงเสียง รวมถึงฝึกการเล่นอเพจจิโอ้ในบันไดเสียงนั้นๆ บรรเลงคีย์บอร์ดร่วมกับเครื่องดนตรีประเภท
อ่ืน ๆ  วงดนตรี หรือขับร้อง 
  Keyboard technique, playing and voicing chords in different types, 
playing contemporary and popular music, playing scales at least 2 sharps 2 flats in 1-
2 octaves including practicing arpeggios of those scales, playing keyboard with another 
instruments, band or singing. 
 
234131        ทฤษฎีดนตรีสากล 1          3(2–2–5) 
  Theory of Western Music 1  
  ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น การบันทึกโน้ต ความหมายและค่าของตัวโน้ตและตัว
หยุด จังหวะ เครื่องหมายก ากับจังหวะ โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ และบันไดเสียง
ประเภทต่างๆ ขั้นคู่เสียงและการพลิกกลับขั้นคู่เสียง ประเภทของกุญแจเสียงและการเปลี่ยนกุญแจเสียง 
รวมถึงศัพท์สังคีตและความหมาย 

             Introduction to theory of western music, note writing and notation, meaning 
and value of note and rest, time and time signature, structure of major scales, minor scales 
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and scales in different types, intervals and intervals inversions. Keys and Transpose keys. 
Including music term and meaning. 

 
234132          ทฤษฎีดนตรีสากล 2                              3(2–2–5) 
  Theory of Western Music 2   
                     ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ โหมดประเภทต่างๆ ทรัยแอดทุกชนิด 
คอร์ดพ้ืนฐาน คอร์ดทบเจ็ด คอร์ดโครมาติกทุกประเภท รูปแบบการพลิกกลับคอร์ด หน้าที่ของคอร์ดแต่
ละประเภทและการน าไปใช้ รวมถึงศัพท์สังคีตและความหมาย 
                       Study of theory of western music in higher level include modes, triads, 
chords, seventh – chords and all of Chromatic chords, chords inversion, the functions and 
adoption of each chords, including music term and meaning. 
 
234141 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรี       3(3–0–6) 

History and Development of Music                                                                                
  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของดนตรีสากล ในด้านบริบททางสังคม ชีวประวัติ
คีตกวี บทเพลง สไตล์เพลง และความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละสมัย ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน 
  The history and development of western music in social context, 
composers’ biography, repertoire music styles and creativity aspect in each period 
from medieval ages to present age. 
 
234213         ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 3             3(2–2–5)      
  Individual Western Music Skills and Ensemble 3  
                     ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ที่มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การผลิตเสียงเครื่องดนตรี หรือ
เสียงร้องที่มีคุณภาพ โดยศึกษาเทคนิคต่างๆ ของการปฏิบัติดนตรี การควบคุมวรรคตอนของบทเพลง 
ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น และ
ปฏิบัติบทเพลงตามดุลพินิจของผู้สอน และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรี
สากล 
           Practice of Western musical instruments with more complex rhythm, 
producing of good voicing or instruments sound studying various performance 
techniques, controlling of the phrase of music, practice of major minor and chromatic 
scales, practice of the sight – reading exercise, performance according to instructor 
assignments and public perform including practice music ensemble. 
 
234214 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 4            3(2–2–5)      
  Individual Western Music Skills and Ensemble 4 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ที่มีช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น มีจังหวะซับซ้อนขึ้น  ฝึก
การเล่นหรือขับร้องแบบโครมาติกสเกล ขยายการเล่นหรือขับร้องบันไดเสียงโดยการเพ่ิมช่วงเสียง
กว้างขึ้น  ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีท่ีเห็น รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
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  Practice of Western musical instruments with longer sound length and 
complex rhythm, practice of playing and singing chromatic scales, scales playing or 
singing by adding more long sound length, practice of sight – reading including practice 
music ensemble. 
 
234221 การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง    3(2–2–5) 

Voice and Chorus 
  การออกเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง จากต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้เสียง
ทุกระดับ การเทียบเสียงจากเครื่องดนตรี และสามารถย้ายเสียงขึ้นลงได้ รวมถึงฝึกบทเพลงประสาน
เสียง 4 แนว 
  The correct pronunciation and breathing by using each part of body 
organs, comparing voice and standard music instrument and can move voice including 
singing 4 types of Chorus (Soprano, Alto, Tenor and Bass) 
 
234222 ดนตรีไทยปฏิบัติ       3(2–2–5) 
  Thai Music Practicum 
  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทยขั้นพ้ืนฐาน ตามบทเพลงที่
ผู้สอนก าหนด 
  Basic Skills for Thai instruments and Thai singing as instructor’s 
selected tunes. 
 
234223 คีย์บอร์ดพัฒนาส าหรับดนตรีประยุกต์    3(2–2–5) 

Developmental Keyboard for Applied Music 
  ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ ฮาร์โมนิคไมเนอร์ และเมโลดิกไมเนอร์ อย่างน้อย 4 ชาร์ป 
4 แฟลต รวมถึงบันไดเสียงเพนทาโทนิค และบันไดเสียงบลูส์ ใน 1-2 ช่วงเสียง ฝึกการเล่นอเพจจิโอ้
ในบันไดเสียงนั้นๆ การเลือกใช้คอร์ดให้เข้ากับท านอง การถอดและบันทึกบทเพลงเป็นโน้ตเปียโน 
อย่างน้อย 2 บทเพลง โดยใช้กุญแจซอลเพ่ือบันทึกท านอง และใช้กุญแจฟาเพ่ือบันทึกคอร์ด รวมถึง
การบรรเลงบทเพลงดังกล่าว 
  Playing major, harmonic minor and melodic minor scales at least 4 
sharps 4 flats including pentatonic and blues scales in 1-2 octaves, practicing arpeggios 
of those scales, harmonizing a melody, transcription as a piano notation at least 2 
pieces by using G clef for melody and F clef for chords including playing those pieces. 
 
234224 การขับร้องประสานเสียง        3(2–2–5) 
  Chorus    
  ฝึกทักษะและเทคนิคการขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น การเปล่งเสียงที่ถูกต้อง  
การออกเสียงพยัญชนะและสระอย่างพร้อมเพียงกัน การขับร้องอย่างถูกต้องตามวรรคตอน ฝึกขับ
ร้องประสานเสียง และศึกษาโครงสร้างของบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในสมัยต่างๆ  
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  Practice of basic choral, correct projecting sounding, pronouncing 
alphabets together with vowels, singing of correct phrases, choral practice and study 
of the structure of choral pieces in various periods.  
 
234225        ขลุ่ยรีคอร์เดอร์             3(2–2–5) 
           Recorder             
  การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ฝึกเทคนิคการหายใจ การฝึกหัดการใช้นิ้ว  และใช้ลิ้น 
การเป่าแบบต่างๆ ฝึกหัดไล่บันไดเสียงในคีย์ต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 1 ชาร์ป และ 1 แฟลต และปฏิบัติตาม
บทเพลงที่ก าหนดให้ รวมทั้งมีการแสดงในห้องเรียน 
  Practice recorder, technics of breathing, fingering’s exercise and using 
tongue, variety blowing, practice in variety scale 1 sharp and 1 flat and practice 
following the assignment including to performing in class. 
 
234233        ทฤษฎีการประสานเสียง 1         3(2–2–5) 
               Harmony  1                                                                               

 การประสานเสียงสี่แนว การจัดแนวเสียง ประเภทการเคลื่อนท านองระหว่างสองแนว
เสียง การเขียนเสียงประสานสี่แนวส าหรับคอร์ดในรูปพ้ืนต้น และคอร์ดในรูปพลิกกลับ คอร์ดดอ
มิแนนท์เซเวนท์ และคอร์ดเซเวนท์บนลีดดิงโทน เคเดนซ์เสียงประสาน 
  Four-part harmony, voice classification, types of motion between two 
musical lines, writing four-part harmony for chord in root position and chord in 
inversion, dominant seventh chord and seventh chord on leading tone, harmonic 
cadence. 

 
234234        ทฤษฎีการประสานเสียง 2          3(2–2–5) 
                 Harmony  2                                                                                

           การประสานเสียงสี่แนว โน้ตนอกคอร์ด คอร์ดโครมาติก คอร์ดเซเวนท์บนบันไดเสียง
ไดอาโทนิค การวางคอร์ดให้ท านองเพลง และการย้ายบันไดเสียง 
  Four-part harmony, non-chord tone, chromatic chord, diatonic seventh 
chord, harmonization and modulation. 
  
234235 ดนตรีประยุกต์กับสุนทรียศาสตร์          3(3–0–6) 

Applied Music and Aesthetics                                                                                
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุทรียภาพทางด้านดนตรี

ประยุกต์  
  The meaning and theory of the aesthetics in applied music aspect. 
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234241  ประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิก     3(3–0–6) 
  History of Classical Music  
  ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีคลาสสิก โดยศึกษาศึกษาพัฒนาการของ
บทเพลง และบทบาทของดนตรีต่อสังคมตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนกระทั่งถึงยุคโรแมนติก 
รวมถึงศึกษาชีวประวัติคีตกวีและผลงานเพลงที่ส าคัญ ที่มีชื่อเสียงในโลก  
  A study of history and evolution of classical music by studying the 
development of the music and the role of music in the western society from ancient 
Greece until the romantic period, including biographies, famous works of important 
composers in the world.  
 
234261 การประยุกต์ดนตรีไทย      3(2–2–5) 
  Thai Music Application 
  การผสมผสานดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากล เพ่ือการประยุกต์ในรูปแบบผลงาน
ดนตรีร่วมสมัย 
  Mixing Thai music with Western music for apply in form of contemporary 
music. 
 
234315 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 5   3(2–2–5) 
                    Individual Western Music Skills and Ensemble 5 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล โดยศึกษาการตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง 
ภูมิหลังของเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ฝึกบทเพลงที่มีลักษณะ
และรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น ตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและสามารถแสดงต่อสาธารณะได้ รวมทั้ง
ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
  Practice of Western musical instruments, study the interpretation of the 
repertoire, music expression, music background that use for practicing, practice the  
exercise, sight–reading, the larger repertoires  and form with the agreement of music 
instructor and live pubic performance including practice music ensemble. 
 
234316         ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 6   3(2–2–5) 

Individual Western Music Skills and Ensemble 6 
   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล โดยศึกษาการตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง 
ภูมิหลังของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ศึกษาความแตกต่าง
ของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบทเพลงที่ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน ตามดุลพินิจของผู้สอน
และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
   Practice of Western musical instruments; study the interpretation of 
the repertoire, music expression, music background that use for practicing, practice 
the exercise, sight-reading, the larger repertoires by study in the different of repertoires 
each period must from different period with the agreement of music instructor and 
live pubic performance including practice music ensemble. 
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234317 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง 1    3(2–2–5) 
Secondary Instrument 1    

  เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีเอก โดยมีการแสดงเพ่ือเป็น
การประเมินผลและขึ้นกับดุลพินิจของผู้สอน ได้แก่ เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่า
ทองเหลือง เครื่องเคาะ ขับร้องสากล และกีตาร์คลาสสิก 
  Practice of selected musical instruments which is not major instrument 
from the list below, and  performance for evaluation according to instructor’s consideration 
including strings, woodwind, brass, percussion, voice and classical guitar. 
 
234318 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง 2    3(2–2–5) 

Secondary Instrument 2                                                   
  เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีเอกจากเครื่องดนตรี โดยมีการ
แสดงเพ่ือเป็นการประเมินผลและขึ้นกับดุลพินิจของผู้สอน ได้แก่ เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ 
เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเคาะ ขับร้องสากล และกีตาร์คลาสสิก และมีการแสดงต่อสาธารณชน 
   Practice of selected musical instruments which is not major instrument 
from the list below and have performance for evaluation according to instructor’s 
consideration including strings, woodwind, brass, percussion, voice and classical guitar and 
live public performance . 
 
234321 ปฏิบัติเครื่องมือโท 1      3(2–2–5) 

Skill of minor instruments 1 
  ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกของนิสิต ตามที่นิสิต
สนใจ มุ่งให้ฝึกไล่บันไดเสียง แบบฝึกหัด บรรเลงเพลงร่วมสมัยและเพลงสมัยนิยม เช่น เพลงป๊อบ 
เพลงร็อค เพลงป๊อบแจ๊ส เพลงแจ๊ส ฯลฯ ตามดุลพินิจของผู้สอน และมีระดับความยากง่ายให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
  Basic skills which is not a major instrument of students that the 
students are interested, practice scales, exercise and playing contemporary and 
popular music ex. pop music, rock music, pop-jazz music, jazz music etc. as discretion 
by the teacher, the difficulty level is appropriate for the students. 
 
234322 ปฏิบัติเครื่องมือโท 2      3(2–2–5) 

Skill of minor instruments II 
  ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกของนิสิตในระดับที่สูง
กว่ารายวิชา 234321 ปฏิบัติเครื่องมือโท 1 
  Basic skills which is not a major instrument of students at the level 
higher than level of 234231 Skill of minor instruments I. 
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234323 ริธึมเซคชัน       3(2–2–5) 
Rhythm Section 

  การเจาะลึกถึงเครื่องดนตรีภาคจังหวะในวงดนตรี การควบคุมเสียง การจัดรูปแบบ
วง การจัดวางเครื่องดนตรี อุปกรณ์ที่ช่วยตกแต่งเสียง รู้จักคุณสมบัติของเครื่องยี่ห้อต่าง ๆ  รวมถึง
การรวมวง 
  A delve into rhythm section in band, controlling the sound, forming a 
band and music instruments and the qualification of each music instrument’s brand 
including practice music ensemble. 
 

234324 อิมโพรไวเซชัน          3(2–2–5) 
Improvisation                                                                               

  การอิมโพรไวเซชัน ด้วยบันไดเสียงและโหมดบนการด าเนินคอร์ดที่หลากหลาย ฝึก
การใช้การกระจายเสียงคอร์ด และโพลีคอร์ด การสร้างวลีเพ่ือขยายเป็นท านอง และการตกแต่ง
ท านอง 
  Improvisation by scale and mode on various chord progressions; 
practice arpeggio and polychord usage, phrase building for extend to melody and 
melodic embellishment. 
 

234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  3    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills 3 
  ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียงเมเจอร์ 
และไมเนอร์ อย่างน้อย 3 ชาร์ป 3 แฟล็ตและการบันทึกโน้ตเพลงจากเสียงและท านองที่ได้ยิน   
 Study of sight–singing method and practice the basic of singing in Movable Do 
system in major and minor scale at least 3 sharp 3 flat and dictation the pitch and the 
melody.  
 
234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills 4 
  ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟล็ตและการบันทึกโน้ตเพลงจากเสียงและท านองที่ได้ยิน 
  Study of sight–singing method and practice the basic of singing in 
Movable Do system in major and minor scale at least 4 sharp 4 flat and dictation the 
pitch and the melody. 
 
234328 การขับร้องเพลงประสานเสียงกลุ่มใหญ่      3(2–2–5) 
  Choir 
  ฝึกทักษะและเทคนิคการขับร้องเพลงประสานเสียงเบื้องต้น การเปล่งเสียงที่ถูกต้อง 
การออกเสียงพยัญชนะและสระอย่างพร้อมเพรียงกัน การขับร้องอย่างถูกต้องตามวรรคตอน ศึกษา
โครงสร้างของบทเพลง การฝึกขับร้องบทเพลงประสานเสียงอย่างง่ายจากสมัยต่างๆ ตามดุลพินิจของ
ผู้สอน อย่างน้อย 2 บท และมีการแสดงต่อสาธารณะ 
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  Practice the basic skills and technic of chorus, to pronounce the 
correct of voice, the alphabet and vowel together, a study in music’s structure, 
practice the easy choral repertoires from the different period with the agreement of 
music instructor and to sing at least 2 pieces and public perform for evaluation. 
 
234329 การอ านวยเพลง                                               3(2–2–5)  
           Conducting   

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการอ านวยเพลง ฝึกการตีความบทเพลง ฝึก
ปฏิบัติการอ านวยเพลงในรูปแบบต่างๆ การอ านวยเพลงโดยใช้มือ และการใช้ไม้บาตอง จิตวิทยาที่
ควรรู้เพ่ือใช้ในการควบคุมวงขณะฝึกซ้อม รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อม  

 A study in history of instruments, practice conducting in different style 
by using hands and baton wood, psychology for control and practicing, including 
solving the problems that occur when rehearsal. 

 
234331 ดนตรีแจ๊ส          3(2–2–5) 

Jazz Music                                                                                
  ประวัติและรูปแบบของดนตรีแจ๊สในยุคต่าง ๆ การวิเคราะห์บทเพลงแจ๊ส เรียนรู้
เกี่ยวกับคอร์ดขั้นสูง คอร์ดแทน การเรียนรู้บันไดเสียงและโหมด รวมถึงการรีฮาร์โมไนเซชั่นในดนตรี
แจ๊ส  

Age of Jazz music in histoy, form and style. Analysis of jazz about 
tension chord, substitution chord, study in scale and mode including reharmonization 
in jazz music. 
 
234332 การวิเคราะห์ดนตรี       3(3–0–6) 

Music Analysis    
 รูปแบบหลักและเทคนิคโครงสร้างที่ใช้ในดนตรีตะวันตกจากยุคบาโรกจนถึง

ศตวรรษท่ี 20 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์ดนตรีสมัยนิยม ความรู้เกี่ยวกับ
แนวความคิดในการวิจัยดนตรีสมัยนิยม ความสามารถในการประยุกต์ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ใน
รูปแบบและประเภทต่างๆ  

 The primary forms and structural techniques used in Western music 
from the Baroque through the 20th Century, an insight into various approaches to 
the analysis of popular music, a knowledge of some of the central concepts within 
popular music research, an ability to apply analytical models across styles and 
genres. 
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234333 ดนตรีศตวรรษที่ 20       3(3–0–6) 
Twentieth-Century Music 

  ดนตรีที่ไม่ใช่ยุคคลาสสิกหรือยุคโรแมนติก เช่น ดนตรีอิมเพรสชัน ดนตรีนีโอ
คลาสสิก ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการทางดนตรี ผลงานและวิธีการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์
แต่ละคน ทฤษฏีดนตรีที่เกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 20 เช่น Polytonality, Atonality  
  Non-classical or romantic music, such as impressionist music, neo-
classical music, musical characteristics and evolution, each author's works and 
methods of composition, theory that occurred in the 20th century, such as 
Polytonality, Atonality. 
 
234334 ดนตรีเพื่อการบ าบัด      3(2–2–5) 

Music For Therapeutic Work 
 ศึกษาหลักการและแนวทางในการใช้ดนตรีเพ่ือการบ าบัด การเขียนเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ในด้านดนตรีบ าบัด เพ่ือน าดนตรีเข้าไปใช้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในทุกวัย 
ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์ในภาคสนามจริง 

Studying principles and guidelines of using music for therapeutic 
purposes for people with special needs in all ages, elderly and patients in hospitals, 
focusing on field work experiences. 

 
234335        โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์       3(2–2–5) 
           Tonal  Counterpoint        
    การแต่งท านองสอดประสานในระบบอิงกุญแจเสียง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์อิน
เวนชั่นและฟิวก์ตามแบบของ เจ.เอส.บาค ฝึกฝนการประพันธ์แบบฝึกหัด และผลงานสั้นๆ ด้วยการ
ใช้เทคนิคของการแต่งท านองสอดประสานแบบต่างๆ  
            Imitative tonal counterpoint with an analytical focus on the Two Part 
Inventions and Fugues of J.S. Bach, composition of exercises and short pieces using 
contrapuntal techniques. 
 
234336  รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีคลาสสิก     3(3–0–6) 
  Form and Analysis of Classical Music 
  วิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบ และโครงสร้างของดนตรีคลาสสิกประเภทต่างๆ 
เช่น ไบนารี เทอร์นารี รอนโด และโซนาตา อัลเลโกร เป็นต้น โดยวิเคราะห์ผลงานส าคัญ ๆ ของนัก
ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของโลก ตั้งแต่ยุคบาโรคจนถึงยุคโรแมนติก 
  Analyze the composition, forms and structures of Classical music, such 
as binary, ternary, rondo, and sonata allegro form, etc by analyzing the major works 
of world famous composers. From the Baroque to the Romantic era. 
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234337 ฟิสิกส์การดนตรี       3(3–0–6)   
  Physics of Music        
   ศึกษาคุณสมบัติของเสียงในภูมิสภาพแวดล้อม ลักษณะเฉพาะของเสียงที่เกิดจาก
เครื่องดนตรีในแง่ฟิสิกส์ เรียนรู้ระบบบันไดเสียงที่ท าให้เกิดส าเนียงดนตรีของชาติต่างๆ และทดลอง
วัดหาค่าเสียง ตั้งเสียงจากเครื่องดนตรีไทยหรือสากล 
  A study of physics of sound and soundscape, physics of musical 
instruments and their tuning systems: problems and developmental criteria,  
experiment a preferred musical instrument and report in group discussion. 
 
234341 ดนตรีลูกทุ่งและลูกกรุง       3(3–0–6) 

Thai Country and Thai Popular Country 
  ความเป็นมาของดนตรีลูกทุ่งและลูกกรุง ความแตกต่างของดนตรีลูกทุ่งและลูกกรุง
ในอดีตกับปัจจุบัน ศิลปินที่ได้รับความนิยม วิเคราะห์ลักษณะดนตรีและเครื่องดนตรี รวมถึงผลงานที่
ได้รับความนิยม 
  The history of Thai country and Thai popular country, the differences 
between Thai Country and Thai popular country from past and present, the popular 
artists, analysis of music styles and musical instruments, including popular works. 
 
234342 ดนตรีอาเชียน                3(3–0–6) 
  ASEAN  Music                                                                                
  ดนตรีของประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาถึง
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง บทบาทหน้าที่ของการใช้ดนตรีในสังคม การแพร่กระจายและการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
           The country in Association of South East Asian Nations (ASEAN), study 
in similarity and different, role and duty of using music in society, spreading and 
changing of music cultural between the country in ASEAN. 
 
234343 วัฒนธรรมดนตรีโลก      3(3–0–6) 

World Music Culture 
  ประวัติ เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลงของแหล่งอารยธรรมดนตรีที่ส าคัญในโลก 
เช่น แอฟริกา ลาตินอเมริกา อินเดีย จีน เป็นต้น 
  History of music, instruments, band and songs of the important music 
civilization in the world including any music bands in the world. 
 
234344    ดนตรีเปรียบเทียบ           3(2-2-5) 
  Music comparative 
  ศึกษาและวิเคราะห์ดนตรีในช่วงเวลาต่างๆเชิงเปรียบเทียบอย่างหลากมุมมอง เช่น  
ทฤษฎี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ปัจจัยต่างๆที่เอ้ืออ านวยต่อการเกิดดนตรี และ การแสดง ของดนตรี
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พ้ืนบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีเอเชีย และ ดนตรีตะวันตก เพ่ือให้เหมาะสมและหลากหลายมุมมองพร้อม
น าไปใช้ได้การขับเคลื่อนประเทศไทยยุคปัจจุบัน (Thailand 4.0) 

Study and analyze to the music in various comparative periods, such 
as music theory, philosophy, history, the factors contributing to the music and 
performances of traditional music, Thai classical music, Asian music and western music 
to gain differnet perspectives and set reder for Thailand 4.0 
 
234351       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี                     3(2–2–5) 
  Music  in  Computer  Technology  
  ประยุกต์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี โปรแกรมดนตรีเพ่ือการเขียนโน้ตเพลง 
โปรแกรมดนตรีเพ่ือการประพันธ์เพลง และโปรแกรมดนตรีอ่ืนๆ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบมิดิ การแก้ไขเสียงในระบบออดิโอ การใช้เครื่องมือดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ืองานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 
  Application of readymade music programs such as music notation, 
music composition, and so forth; computers in music; writing music Programs for MIDI 
system; audio editing in electronic music instruments; as well as using computerized 
and electronic music equipment. 
 
234352       เทคโนโลยีการบันทึกเสียง                        3(2–2–5) 
  Recording Technology    
  ศึกษาการบันทึกเสียงในระบบดิจิตอล เครื่องควบคุมเสียง การใช้และการวาง
ต าแหน่งของไมโครโฟน การผสมเสียง โดยเน้นการปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้ รวมศึกษาถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
              A study of recording in digital system, sound control, using and putting 
down of the microphones, mix down technique emphasis in practice for using, including 
a study of the equipment that relate to music works 
 
234353 การบันทึกเสียงโฮมสตูดิโอ     3(2–2–5) 

Home Studio Recording  
  การบันทึกเสียง ด้วยหลักการและองค์ประกอบของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การบันทึกเสียง การใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรี รวมถึงการเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบ MIDI เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
  Recording by principles and components of computer program in 
recording, the usage of audio recording devices in various types, application of 
software packages to create music, included MIDI music program to enable students 
to have the abilities creating their works. 
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234354 การจัดระบบขยายเสียง      3(3–0–6) 
Sound Reinforcement Systems 

  ระบบขยายเสียงและการใช้งานอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบขยายเสียง การจัดระบบขยาย
เสียงที่เหมาะสมกับสภาพของงานและสถานที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ และ
วางแผนการติดตั้งระบบขยายเสียงที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบขยายเสียง 
  Amplifier and use of amplifier equipment, the sound system is 
optimized for the condition of the work and place in various situations, optional 
equipment and plan to install the appropriate amplifier including solving problems 
caused by the sound system. 
 
234355 ดนตรีประกอบสื่อ      3(2–2–5) 

Music for Visual Media 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการน าดนตรีมาใช้ประกอบสื่อประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนและ
วิธีการท าดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสื่อ โดยการใช้โปรแกรมดนตรีส าเร็จรูปในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
  Basic knowledge about the use of music for various types of media, 
steps and how to do, relationship between music and the media. By using music 
program to creative works. 
 
234361 การประพันธ์เพลง      3(3–0–6) 
  Music Composition 
  รูปแบบเทคนิคการประพันธ์ โครงสร้าง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์พ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับบันไดเสียงต่างๆ การใช้คอร์ดแทน การสร้างบทน า บทเชื่อม บทจบ บทประพันธ์ที่ได้รับ
ความนิยม ฝึกประพันธ์บทเพลงสั้นๆ และเพ่ิมความซับซ้อนขึ้น   
  Styles and techniques of composition, structure, basic process of scale 
and chord, and how to compose a song in the several steps, an complexion is gradually 
added. 
 
234362       การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตร้า   3(3–0–6)   
  Orchestrations  
  เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานเช่น เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรี   
การวิเคราะห์สกอร์ส าหรับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมทั้งศึกษาช่วงเสียงและสีสันของเครื่องดนตรีใน
วงออร์เคสตร้าโดยอ้างอิงจากสกอร์ของวงซิมโฟนิก  
  Techniques of orchestration from study of basic instrumental techniques 
to analysis of orchestral scores and scoring for various instrumental combinations, study 
of the ranges and timbers of orchestral instruments with reference to symphonic 
scoring. 
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234363  การเรียบเรียงดนตรี      3(2–2–5) 
Music Arrangement                                                                             

 การเปลี่ยนระดับเสียงของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีต่างๆ การ
จัดองค์ประกอบทางดนตรีในรูปแบบต่างๆ และการเลือกประเภทของเครื่องดนตรีที่เหมาะสม โดยใช้
ความรู้และความเข้าใจในด้านดนตรีเพ่ือเรียบเรียงดนตรีส าหรับวงดนตรีประเภทต่างๆ เช่น วงแชม
เบอร์ วงบิกแบนด์ หรือวงออร์เคสตรา 
  Instrument transposition and musical technique of various instruments, 
organize music elements in various formats and selecting the appropriate type of 
instrument by using knowledge and understanding in music for arranging new works 
for different bands such as chamber music, big band or orchestra. 
 
234371  การสอนดนตรีสากล       3(3–0–6) 
  Western Music Pedagogy 
  ศึกษากระบวนการเรียนการสอนทางด้านดนตรี เทคนิคการสอนต่าง ๆ การเลือกใช้
และการผลิตสื่อการสอนตามทักษะทางดนตรี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ทางดนตรี และการ
เขียนแผนการสอน 
  A study of the music teaching process, music teaching techniques, 
selection and production of music-based teaching materials, assessment and 
evaluation for music learning and writing lesson plans. 
 
234372       การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี    3(2–2–5) 
  Repair and Maintenance of Musical Instruments                 
  การซ่อมบ ารุง และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ   
  Repair and maintenance of Musical instruments. 
 
234373 วิธีการจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิก   3(2–2–5) 
  Method of Classical Music Ensemble  
  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการรวมวงประเภทต่างๆ การควบคุมการฝึกซ้อม     
การคัดเลือกนักดนตรี การเรียบเรียงเสียงประสานอย่างง่ายส าหรับวงประเภทต่างๆ เช่น  วงขับร้อง
ประสานเสียง วงสตริงควอเต็ทและวงออร์เคสตร้า วงเมโลเดี้ยน วงขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และวงโยธวาทิต  
   A study of ensemble formats, method of rehearsal and musician's 
qualifications. In addition, students are expected to simply arrange such as Chorus, String 
quartet, Orchestra, Melodeon ensemble, Recorder ensemble and marching band.  
 
234374 หลักการวงโยธวาทิต        3(3–0–6) 
  Principle of Marching Band  
  ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิต ลักษณะและ
องค์ประกอบของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง  วิธีการบรรเลงและการจัดรูปแบบของวงโยธวาทิต
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ในลักษณะต่างๆ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีการและบทเพลงอ่ืนๆ รวมถึงศึกษาวิธีการ
บริหารจัดการ การฝึกซ้อม เทคนิคการควบคุมและการอ านวยเพลงของวงโยธวาทิต  
        A study of the meaning and history of the  marching band, 
instrumentation, the general bands format and positioning, repertoire, band 
management, rehearsal and band conducting.  
 
234375 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น         3(3–0–6) 

Introduction to Music Business                                                                               
  หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการท าธุรกิจดนตรี เช่น การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผสม
ทางการตลาด การโฆษณา วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จุดคุ้มทุน แผนกลยุทธ์ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 
  An introduction to music business such as targeting, marketing mix, 
advertisement, product life cycle, break event point, strategic plan, production 
positioning. 
 
234399 ดุริยางคนิพนธ์ 1      3 หน่วยกิต 
  Music Research 1 
           เลือกปัญหาเพ่ือการวิจัยและออกแบบงานวิจัยทางด้านดนตรี เช่น การแสดงดนตรี 
ดนตรีศึกษา การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีบ าบัด รวมถึงผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
             The problems selected for music research; music performance, 
music education, music pedagogy, musicology, ethnomusicology, music therapy 
including music creative research with agreement of the advisor, and then collecting 
the data. 
 
234417     ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรีสากล 7   3(2–2–5) 
                    Individual Western Music Skills and Ensemble 7  
  ฝึกปฏิบัติบทเพลงโดยเน้นการเล่นหรือการขับร้องอย่างถูกต้อง ความแม่นย า        
การตีความหมายของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบัติบันไดเสียงครบทุกประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น และการปฏิบัติบทเพลงโดยใช้
ความสามารถและทักษะความช านาญในการปฏิบัติบทเพลงจากความจ า และสามารถแสดงต่อ
สาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีสากลในระดับที่ยากข้ึนได้ 
  Practice the pieces by emphasize or singing accuracy, the interpretation 
of the repertoire, self-imagination, practice the all scales, sight-reading, and practice 
by memorized and can solo performance to the public including practice the advanced 
music instruments ensemble. 
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234419     การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ่                 3(1–4–4) 
   Large Ensemble                                                    
  ร่วมบรรเลงดนตรีสากลเป็นวงใหญ่ประเภทต่างๆ เช่น วงเครื่องสายสากล วงเครื่อง
เป่าลมไม้ วงเครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือวงเครื่องเคาะ เป็นต้น  
    To play larger music ensemble in variety bands such as strings ensemble, 
woodwinds ensemble, brass ensemble, percussion ensemble. 
 
234461 ดนตรีประยุกต์        3(2–2–5) 

Applied Music   
  การสร้างผลงานดนตรีนอกวงดนตรีแบบดั้งเดิม นิสิตจะใช้สื่อต่างๆ ในการพัฒนา
ดนตรีด้วยตัวเอง ซึ่งอาจรวมถึงการร้องเพลงการเล่นเครื่องดนตรี การประพันธ์ และการอิมโพรไวเซ
ชัน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการบูรณาการความรู้และทักษะด้านดนตรีเข้ากับดนตรีอ่ืนๆ ท าให้นิสิตมีโอกาสใช้
การสร้างสรรค์ของตนในดนตรีประเภทต่างๆ 
  Music – making outside of the traditional ensemble setting. Students 
will use a variety of media to develop their musicianship. This may include singing, 
playing instruments, composition, and improvisation. Focus on the integration of 
music knowledge and skills into others, giving students a chance to apply their 
creative strengths in music to different subject areas 
 
234471 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี        3(3–0–6) 

Music Business Law                                                                               
  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดนตรี เช่น กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ลิขสิทธิ์ 
สัญญา ทะเบียนการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 Law related to music business such as civil and commercial code, 
copy right, contract, commercial registration and involved law. 
 
234472 การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี     3(3–0–6) 

Music Instrument Pedagogy 
  กระบวนการสอนเครื่องดนตรีแต่ละประเภท สังเกตการสอนเครื่องดนตรีประเภท
นั้น ๆ รวมถึงการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  The process of teaching each instrument, observation of teaching the 
instrument including choosing suitable teaching materials for students. 
 
234475 การบริหารจัดการงานดนตรี                                      3(3–0–6) 
  Music Management   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการจัดการในสถาบันดนตรี เช่น ดนตรีใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนดนตรีเอกชนและการเรียนดนตรีตามอัธยาศัย ศึกษา
และดูงานทางด้านดนตรีในสถาบันดนตรี การจัดการแสดงดนตรีประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาการ
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บริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับดนตรีเช่น การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์       การ
ค านวณจุดคุ้มทุนและการติดต่อประสานงาน เป็นต้น 
  An introduction to the idea of music institute management such as 
Music in the primary school and secondary school, private music school and music in 
non-system education, study and observation of Music Institute, Music performance 
management, including to study business administration that relate to Music such as 
buying, advertisement, computation to cover the cost and contacting works. 
 
234476 การผลิตผลงานดนตรี      3(2–2–5) 
  Music Production 
  ศึกษาขั้นตอนการผลิตผลงานดนตรี จัดการผลิตผลงานดนตรี แบ่งฝ่ายการท างาน
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาศิลปิน เลือกเพลง บันทึกเสียง วางแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ จัดจ าหน่าย 
จัดการแสดง รวมถึงขบวนการผลิตผลงานดนตรีเพื่อเผยแพร่ในรูปของสื่อเสมือนจริง 
  A study of procedures of music production, such as; choosing an artist, 
selecting music, sound recording, market planning, public relation, selling and show, 
Practice of promoting a music production as if it’s real.  
 
234481        สัมมนาการดนตรี      1(0–2–1) 
      Seminar in Music   
  ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมอภิปรายสาระส าคัญเกี่ยวกับดนตรีทุกแขนง ในการ
สัมมนาที่ชั้นเรียนจัดขึ้น หรือเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น รวมทั้งสังเกตการสัมมนาที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท าเอกสารและรายงาน การน าเสนอต่อกลุ่ม
โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษา  
            Practice analyzing, criticizing and discussing about all branch of music 
in classroom seminar or attending the seminar of the other organization including 
observe assigning the documents and report and presentation to groups under the 
controlling and counseling of the advisor. 
 
234482 วิธีการวิจัยทางดนตรีเบื้องต้น                           3(2–2–5) 
  Introduction to Music Research     
  ศึกษาประเภทและรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยด้านดนตรีเบื้องต้น การท า
สาระสังเขป การออกแบบงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย รวมทั้งวิธีการศึกษางานภาคสนาม 
              A study of the kinds and forms of basic music research methodology, 
term paper research, research design and report writing including field work method’s 
study. 
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234483 การสัมมนาดนตรีประยุกต์      3(3–0–6) 
Seminar in Applied Music  

  วิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมอภิปรายสาระส าคัญเกี่ยวกับดนตรีประยุกต์ ในการ
สัมมนาที่ชั้นเรียนจัดขึ้น หรือเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น รวมทั้งสังเกตการณ์สัมมนาที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดเอกสารและรายงาน การน าเสนอต่อกลุ่ม โดยมี
อาจารย์เป็นผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษา 
  Analysis, criticism and discussion of the all branch of applied music in 
classroom seminar or to attending the seminar of the other organization including 
observe assigning the documents and report and presentation to group under the 
controlling and counseling of the advisor. 
 

234491 สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อน
ส าเร็จการศึกษา ให้มีความช านาญในด้านดนตรี ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน 
  Professional training related to the student’s field of study prior to the 
completion of the degree in a workplace or organization of a prospective employer 
in the country or overseas that holds a contract of cooperation with the university to 
instill systematic working skills and fluency of music according to the conditions in 
the contract with the minimum training period of four months. 
 
234492 การฝึกงาน       6 หน่วยกิต 

Professional Training 
          การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง  
  Professional Training related to the student’s field of study in an 
institute or workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum 
training period of 350 hours. 
 
234493 ซีเนียร์คอนเสิร์ต       1 หน่วยกิต 

Senior Concert   
 การศึกษาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดและการจัดการแสดงคอนเสิร์ตและ

การจัดกิจกรรมดนตรีสด ได้แก่ การออกแบบแสงการออกแบบโฆษณา การส่งเสริมและการ
สนับสนุนด้านเทคนิค ศึกษาการรวมวงดนตรีและการแสดงดนตรีจากนักประพันธ์เพลงต่างๆ ศึกษา
องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี สไตล์การแต่งเพลงและทฤษฎีดนตรี 

 This course is a practicum - based study of the conceptual 
development and execution of concert and live event production including lighting, 
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set design, advertising, promotion, and technical support. The ensemble studies and 
performs music from a variety of composers and styles. Students will be exposed to 
the fundamental elements of music, music appreciation, compositional styles, and 
music theory.  

 
234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
 International Academic or Professional Training 
            การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใน
สถาบัน สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญใน
ด้านดนตรี โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
  International academic or professional training related to the student’s 
field of study in an institute, a workplace or an organization of a prospective employer 
in the country or overseas to instill the fluency of music with the minimum training 
period of three months. 
 
234499 ดุริยางคนิพนธ์ 2      3 หน่วยกิต 
  Music Research 2 
  นิสิตน าเสนอดุริยางคนิพนธ์แบบการวิจัยและพัฒนา ในลักษณะของการรายงาน
ความก้าวหน้า รวมถึงการเขียนรายงาน และน าเสนอผลการวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 
  Students present music research in terms of a research and development in 
the form of progress reports. Including report writing. And present the research or 
music creative research. 
 
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

รายวิชาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  ใช้รหัส  234XXX 
 -  เลขรหัส  781  หมายถึง  กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา 
 -  เลขรหัส  234  หมายถึง  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 -  เลขรหัสอีก  3  ตัวหลัง มีความหมายดังนี้ 
(1)  เลขรหัสตัวแรก        หมายถึง      ชั้นปีที่เปิดสอน 
(2)  เลขรหัสตัวกลาง      หมายถึง      รายวิชาด้านต่างๆ ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

หมายเลข  1      หมายถึง      รายวิชาด้านทักษะการปฏิบัติและบรรเลงรวมวง 
หมายเลข  2      หมายถึง      รายวิชาด้านทักษะพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการทางดนตรี 
หมายเลข  3      หมายถึง      รายวิชาด้านทฤษฎีดนตรี 
หมายเลข  4      หมายถึง      รายวิชาด้านประวัติศาสตร์ดนตรีและวัฒนธรรมดนตรี 
หมายเลข  5      หมายถึง      รายวิชาด้านเทคโนโลยีการดนตรี 
หมายเลข  6      หมายถึง      รายวิชาด้านการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียง

เสียงประสาน 
หมายเลข  7      หมายถึง      รายวิชาด้านบริหารจัดการทางด้านดนตรีและการ

สอนดนตรี 
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หมายเลข  8      หมายถึง      รายวิชาด้านการวิจัยและสัมมนาทางด้านดนตรี 
 หมายเลข  9      หมายถึง      รายวิชาด้านสหกิจศึกษา ดุริยางคนิพนธ์ และการ 
               จัดการแสดงดนตรี 

(3)  เลขรหัสตัวหลัง        หมายถึง      อนุกรมของรายวิชา 
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 3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก ดนตรีประยุกต์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นายธีรวัฒน์       วีระวิทยานันต์ อาจารย ์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2556 26 26 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2546 

2 นายวรชาติ   กิจเรณู 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
ศศ.บ. ดนตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี ไทย 2541 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 26 26 
ศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 
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3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก ดนตรีคลาสสิก 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นางสาวศศิณัฐ       พงษ์นิล อาจารย ์ ปร.ด. ดุริยางคศลิป ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไทย 2551 26 26 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  ไทย 2537 

2 นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์ อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

3 นางสาววราภรณ ์ ยูงหนู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76 
 

  

3.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
(2560) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2561) 

1 นายธีรวัฒน์       วีระวิทยานันต์ อาจารย ์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2556 26 26 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2546 

2 นายวรชาติ   กิจเรณู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
ศศ.บ. ดนตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี ไทย 2541 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 26 26 
ศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 

4 นางสาวศศิณัฐ       พงษ์นิล อาจารย ์ ปร.ด. ดุริยางคศลิป ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไทย 2551 26 26 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  ไทย 2537 

5 นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์ อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

6 นางสาววราภรณ ์ ยูงหนู อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 26 26 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 
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3.2.5 อาจารยผ์ู้สอน                        

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวแก้วกร   เมืองแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ไทย 2543 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ไทย 2537 

2 นายธีรวัฒน์   วีระวิทยานันต์ อาจารย์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย 2556 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล           มหาวิทยาลัยนเรศวร      ไทย 2550 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ                      มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2546 

3 นางสาวพิริยาภรณ์ เลขธรากร อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2552 
ศ.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ไทย 2546 

4 นายภูมินทร์   ภูมิรัตน์ อาจารย์ ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2542 

5 นายวรชาติ   กิจเรณู อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2547 
ศศ.บ. ดนตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไทย 2541 

6 นางสาววราภรณ์   ยูงหนู อาจารย์ ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2547 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2541 

7 นายวิชญ์    บุญรอด อาจารย์ ปร.ด. ดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2560 
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2557 
ศป.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2553 

8 นางสาวศศิณัฐ   พงษ์นิล อาจารย์ ปร.ด. ดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย 2551 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ไทย 2537 

9 ว่าที่ร้อยตรีโสภณ   ลาวรรณ์ อาจารย์ ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย 2555 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย           มหาวิทยาลัยนเรศวร      ไทย 2547 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

จะบรรจุลงในวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา และวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านทักษะดนตรีสากล ที่ครอบคลุม ทั้งด้านปฏิบัติ และทฤษฎี รวมทั้งความรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความช านาญและความมั่นใจในด้านดนตรีสากล อัน
จะเปน็การเตรียมความพร้อมในการท างานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิตการ
ท างานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติจ าเป็นอ่ืน ๆ 
ในโลกของการประกอบอาชีพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและวิชาการฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้ 

      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          - ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และมี

จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ   
      2. ด้านความรู้ 
          - มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  หรือมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ท าให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่รอด
ในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก 
 - ให้มีความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การดูแลตนเอง และด ารงตนอย่างมีความสุข 
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
          - รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย หรือ 

สามารถน าความรอบรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ท า
ให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก และ/
หรือสามารถวิเคราะห์รูปแบบทางดนตรีตามหลักองค์ความรู้ทางวิชาชีพดนตรีและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

      4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           - สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ และ/หรือสามารถวางแผน 
ด าเนินการ แก้ปัญหาและรับผิดชอบในการด าเนินงานของส่วนตัวและส่วนรวม  และ/หรือใช้หลักการและ
เหตุผล  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมได้ หรือสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

4.2 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาปลาย  ของชั้นปีที่   4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษา นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน ในการท างาน
กับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน ในกรณีรายวิชาการฝึกงาน นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 
16 สัปดาห์ และไม่ต่อกว่า 350 ชั่วโมง  โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจหรือการฝึกงาน เพ่ือก ากับ
ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตาม ตารางสหกิจหรือการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชา
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ของนิสิตที่สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ ก่อนการฝึกงาน
ของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศ ต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างาน
ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง  (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงาน
เขียนและวาจา ก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาดุริยางคนิพนธ์เป็นหลักโดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิต
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาเพ่ือการท าวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีอย่างเป็นระบบ 
โดยสาขาวิชาก าหนดให้นิสิตได้ท าดุริยางคนิพนธ์ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา
ต้น ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุริยางคนิพนธ์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   รายวิชา 234399 ดุริยางคนิพนธ์ 1 มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ เลือกปัญหาเพ่ือการวิจัยและออกแบบ
งานวิจัยทางด้านดนตรี เช่น การแสดงดนตรี ดนตรีศึกษา การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา มานุษยวิทยาการดนตรี 
ดนตรีบ าบัด รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 รายวิชา 234499 ดุริยางคนิพนธ์ 2 มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ นิสิตน าเสนอดุริยางคนิพนธ์แบบการวิจัย
และพัฒนา ในลักษณะของการรายงานความก้าวหน้า รวมถึงการเขียนรายงาน และน าเสนอผลการวิจัย หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 234399 ดุริยางคนิพนธ์ 1 และ 234499 ดุริยางคนิพนธ์ 2 เป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

      1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          - ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และมี

จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ   
      2. ด้านความรู้ 
          - มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  หรือมีความรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ท าให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
          - รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย หรือ 

สามารถน าความรอบรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ท า
ให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก และ/
หรือสามารถวิเคราะห์รูปแบบทางดนตรีตามหลักองค์ความรู้ทางวิชาชีพดนตรีและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

           - รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ หรือสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวมได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่
เรียนรู้และมีผลงานนวัตกรรม 
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5.3 ช่วงเวลา 
 นิสิตต้องศึกษารายวิชา 234399 ดุริยางคนิพนธ์1 ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและ 234499 ดุ
ริยางคนิพนธ์ 2 ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น  

5.4 จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ วิธีการสืบค้นข้อมูล  การค้นคว้าและ
อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักพ้ืนฐานในการท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ การเขียนโครงร่าง แนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้า และการน าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างทักษะและองค์ความรู้
ด้านดุริยางคศาสตร์สากลที่จ าเป็นในการท างานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ส่วนการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย ทางภาควิชาจะให้นิสิตเสนอหัวข้อวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ที่ตนเองสนใจต่ออาจารย์ที่นิสิตต้องการให้
เป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ หลังจากนั้น ภาควิชาจะจัดประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สรุปหัวข้อวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต 
สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 

บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เพื่อสร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ 
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อ
แผ่นดิน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน) 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
และมีจรรยาบรรณในวิชาการ
และวิชาชีพ   

-ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ/หรือ 
-วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ที่ใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ผลงาน
ของผู้เรียนร่วมชั้น 

-ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 
-ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงาน/การท างานเป็นกลุ่ม/การเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
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2. ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี และ/หรือมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาดนตรี และ/หรือมี
ความรู้ ความเข้าใจในทักษะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรี 

-ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้น
ด้านภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 
-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในเนื้อหา
สาระและทฤษฎีทางด้านดนตรี 
-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

-ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

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

-ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียนฝึก
บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 

-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย หรือ สามารถน า
ความรอบรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
และ/หรือสามารถวิเคราะห์
รูปแบบทางดนตรีตามหลัก
องค์ความรู้ทางวิชาชีพดนตรี
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
-ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีมและ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 
หรือสามารถเชื่อมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น า และมีมนุษย
สัมพันธ์ และ/หรือสามารถ
วางแผน ด าเนินการ 
แก้ปัญหาและรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของส่วนตัว
และส่วนรวม และ/หรือใช้
หลักการและเหตุผล  เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

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

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพ่ือนโดย
ให้เพ่ือนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง 4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่

ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ
สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
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5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
และ/หรือมีทักษะการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางด้านดนตรีที่จ าเป็นต่อการ
สร้างผลงานทางดนตรี 

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในด้านการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้าน
ดนตรี 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะ
การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางด้านดนตรี เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี 

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

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ/หรือการ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทาง
ดนตรีได้อย่างเหมาะสม 
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6. ด้านทักษะพิสัย 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

6.1 มีทักษะการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี และ/หรือการจัดการแสดง
ดนตรีต่อหน้าสาธารณชน 

-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในด้านทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในด้านทักษะการ
บรรเลงรวมวงดนตรี 
-ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนในด้านการ
จัดการวงดนตรี 
-ผู้สอนมอบหมายแบบผึกหัดหรือบท
เพลงให้ผู้เรียนฝึกซ้อมด้วยตนเองนอก
เวลาเรียน 
-ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี 
และ/หรือน าเสนอผลงานทางดนตรี 
-ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดการแสดง
ดนตรีต่อหน้าสาธารณชน 

-ประเมินจากการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
-ประเมินจากการพัฒนาทักษะ
การบรรเลงรวมวงดนตรี 
-ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์
ทางดนตรี และ/หรือการน าเสนอ
ผลงานทางดนตรี 
-ประเมินความรับผิดชอบ และ/
หรือการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
-ประเมินจากคุณภาพของการ
จัดการแสดงดนตรีต่อหน้า
สาธารณชน 

6.2 มทีักษะการบรรเลงรวมวง
ดนตรี และ/หรือการจัดการวง
ดนตรี และ/หรือการจัดการแสดง
ดนตรีต่อหน้าสาธารณชน 
6.3 สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางดนตรี และ/หรือน าเสนอ
ผลงานทางดนตรี และ/หรือการ
จัดการแสดงดนตรีต่อหน้า
สาธารณชน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

001201  ทักษะภาษาไทย            
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า            
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม            
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน            
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001227  ดนตรีวิถไีทยศึกษา            
001228  ความสุขกับงานอดเิรก            
001229  รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย            
001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน            
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคณุภาพชีวิต            
001233  ไทยกับประชาคมโลก           

001234  อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            
001235  การเมือง เศรษฐกิจและสังคม           

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต            
001237  ทักษะชีวิต           

001238  การรู้เท่าทันสื่อ            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
001239  ภาวะผู้น ากับความรัก           

001251  พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252  นเรศวรศึกษา            
001253  การเป็นผู้ประกอบการ           

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาบังคับ 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ             
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง  
            วิชาการ             

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน            

208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน           

784201  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน 
            ศตวรรษที่ 21           
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

234111  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  1               
234112  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  2               
234121  การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  1               
234122  การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2               
234123  คีย์บอร์ดพื้นฐาน               
234124  คีย์บอร์ดส าหรับดนตรีประยุกต ์               
234131  ทฤษฎีดนตรีสากล  1               
234132  ทฤษฎีดนตรีสากล  2               
234141  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตร ี               
234213  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  3               
234214  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  4                 
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234221  การขับร้องและการขับรอ้งประสานเสียง               
234222  ดนตรีไทยปฏบิัต ิ               
234223  คีย์บอร์ดพัฒนาส าหรบัดนตรีประยุกต ์               
234224  การขับร้องประสานเสียง               
234225  ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์               
234233  ทฤษฎีการประสานเสียง  1                          
234234  ทฤษฎีการประสานเสียง  2                          
234235  ดนตรีประยุกต์กับสุนทรยีศาสตร์               
234241  ประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิก               
234261  การประยุกต์ดนตรีไทย               
234315  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  5                        
234316  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  6                        
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234317  เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง  1               
234318  เครื่องดนตรีในฐานะทักษะเครื่องดนตรีรอง  2               
234321  ปฏิบัติเครื่องมือโท 1               
234322  ปฏิบัติเครื่องมือโท 2               
234323  ริธึมเซคชัน               
234324  อิมโพรไวเซชัน               
234326  การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  3               
234327  การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4               
234328  การขับร้องเพลงประสานเสียงกลุม่ใหญ ่               
234329  การอ านวยเพลง               
234331  ดนตรีแจ๊ส               
234332  การวิเคราะหด์นตร ี               
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234333  ดนตรีศตวรรษที่ 20               
234334  ดนตรีเพื่อการบ าบดั               
234335  โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์               
234336  รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรคีลาสสิก               
234337  ฟิสิกส์การดนตร ี               
234341  ดนตรีลูกทุ่งและลูกกรุง               
234342  ดนตรีอาเซียน               
234343  วัฒนธรรมดนตรโีลก               
234344  ดนตรีเปรียบเทียบ               
234351  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรด์นตรี                      
234352  เทคโนโลยีการบันทึกเสยีง                
234353  การบันทึกเสียงโฮมสตูดโิอ               
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234354  การจัดระบบขยายเสียง               
234355  ดนตรีประกอบสื่อ               
234361  การประพันธ์เพลง               
234362  การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตร้า               
234363  การเรียบเรียงดนตรี               
234371  การสอนดนตรสีากล               
234372  การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตร ี               
234373  วิธีการจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิก               
234374  หลักการวงโยธวาทิต               
234375  ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น               
234399  ดุริยางคนิพนธ์ 1               
234417  ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล  7                       
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234419  การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ่               
234461  ดนตรีประยุกต ์               
234471  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดนตร ี               
234472  การสอนปฏิบัติเครื่องดนตร ี               
234475  การบริหารจดัการงานดนตร ี               
234476  การผลิตผลงานดนตร ี               
234481  สัมมนาการดนตร ี               
234482  วิธีการวิจัยทางดนตรีเบือ้งต้น               
234483  การสัมมนาดนตรีประยกุต์               
234491  สหกิจศึกษา               
234492  การฝึกงาน               
234493  ซีเนียร์คอนเสริ์ต               
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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

กลุ่มวชิาชีพ (ต่อ)  
234498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ               
234499  ดุริยางคนิพนธ์ 2               
234419  การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ่               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

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

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก  

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.
4 (ถ้ามี) ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน
เสนอต่อทางคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สรุปสาระส าคัญ คือ 

- บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (ข้อ 2 ในประกาศ) 
- สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวร NULC เป็นผู้จัดสอบ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อ 19.2.4 ในประกาศ)  
- นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป  

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผล

ประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กร อาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการ
ประกอบ การงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การประเมินโดย
การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ  

33 
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(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิต
จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559  ข้อ 19 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศก์ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และภาระงาน   

1.2 อาจารย์ใหม่ควรผ่านการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
1.3 จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษาอุดมศึกษา (TQF) 
1.4 ใช้ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
          2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียน การสอน การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

   2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปใช้บูรณาการ
กับการเรียนการสอนได้ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
        2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ ได้รับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือวิชาชีพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมพูนศักยภาพเฉพาะตนทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลที่ทันสมัย 
  2.2.3 อาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2.2.4 ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังน าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนา การเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษา
ต้น/ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ผู้อ านวนการวิทยาลัย รายละเอียด
ดังนี้ 
      1.1.1 จัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
      1.1.2 คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม
คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การเรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาดนตรี และคณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ใน
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

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

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

  1 .3 .2 .1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 
             1.3.2.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

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

  1 .3 .3 .1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 

             1.3.3.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

     1.3.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
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      1.3.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
ทุกรอบ 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 
 คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูล
มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 
 
3. นิสิต 

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     3.1.1 การรับนิสิต 
     การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยภาควิชาและคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัคร
เพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

     3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ  ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัย  คณะ ภาควิชาและสาขาวิชาจัดให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่
ปรึกษา นอกจากนี้หลักสูตรจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านดุริยางคศาสตร์สากล เพ่ือให้นิสิตได้
เตรียมความพร้อมทางด้านความรู้วิชาชีพที่เป็นพ้ืนฐานและมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปใช้เมื่อเปิด
ภาคเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

      3.2.1 ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยจัดการแสดง
ดนตรีที่นิสิตเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีหรือประพันธ์ดนตรีขึ้นใหม่ 

     3.2.2 จัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น 
การให้ความรู้ชุมชนผ่านการแสดงดนตรี การอบรมทางด้านดนตรีสากล เพ่ือให้สาขาวิชาได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและเป็นการบูรณาการสรรพวิชาเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป 

     3.2.3 จัดให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบและ
วางแผนการจัดการแสดงดนตรี เพ่ือพัฒนานิสิตในการปฏิบัติงานจริง การบริหารจัดการ การท างาน
ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นิสิตเป็นผู้ที่มีมีมาตรฐานการม างานอย่างมืออาชีพ 

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

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

                  7C ได้แก่ 
o Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 
o  Creativity  and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม) 
o Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
o Collaboration,Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
o Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ

เรียนรู้)  
             3.2.4.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่ง

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิจัย 
             3.2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

ภาควิชาดนตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึง

พอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
      3.3.1 คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา  เพื่อก ากับดูแล
อัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
      3.3.2 คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของนิสิต  ได้แก่ 
ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร  และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรต่อไป 
      3.3.3 คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต(หากมี)และรายงานส่งต่อ
ภาควิชาทุกภาคเรียน 
 
4. คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
      4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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      หลักสูตร มีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหาร
หลักสูตร 
      โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

      - ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ 
        - คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      - คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณะเสนอ และเมื่อเห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

      - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และเมื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาและมีการ
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรในปีต่อไป 
      ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษา จะด าเนินการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ทราบเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
      4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
      ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สากลใช้การวางแผนอัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่
เปิดในอนาคต นอกจากนี้ในระดับคณะฯ  มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบ
ข้อก าหนดภาระงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้
ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่งปรากฏอยู่ในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ  10,000  บาทต่อปี  เพ่ือใช้ในการ่วมประชุม 
สัมมนา อบรม หลังจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบุในแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการค านวณภาระงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการพัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงินรายได้ที่จัดสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้
อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสน
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้  นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  แก่
อาจารย์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการ

บริหารหลักสูตรใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 
     5.1.1 ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร) 

      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์ ภายใต้กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  2  โดย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในชั้นตอนต่าง ๆ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
      5.1.2 ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวาง
ระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทิน
แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

             5.1.2.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  มีระบบและกลไกการด าเนินการ ดังนี้ 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์           

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

                       - คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระงานการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ทราบ และก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและความทันสมัยของสาระรายวิชา การจัดการการเรียนการสอน และการประเมินผล โดย
เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ. 5  จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และ
หากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะใด ๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพิจารณาปรับปรุง มคอ. 3  
ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ. 3  ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

                       - คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ
แจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

             5.1.2.2 ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่อง

ทางการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็น

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

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

พร้อมเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไป 
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                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วง
ต้นของภาคการศึกษา และจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่อาจารย์
ผู้สอน ภาควิชา และคณะทราบ                  

             5.1.2.4 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
                       - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ า

ภาคการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือวิเคราะห์ผลการดเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี 

                       - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง 

                       - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และ
ท ารายงานสรุปส่งให้แก่คณะรับทราบต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
     5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
             5.2.1.1 วิชาชีพหลักสูตรบังคับและวิชาชีพเอกบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะ

ค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับ
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 
              5.2.1.2 วิชาชีพเอกเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน และ
พิจารณาเปิดรายวิชาที่มีนิสิตต้องการเรียน และพิจารณาประกอบกับการเลือกผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง 
      5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

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

             5.2.2.2 มีการพัฒนา / ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 

     5.2.3 การบูรณาการการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

             5.2.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น า สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

             5.2.3.2 บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

             5.2.3.3 เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่ง
นิสิตเข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมทีภ่าควิชาหรือหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

             5.2.3.4 มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่นิสิตในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  
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5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
     5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังที่แต่ละรายวิชาระบุไว้

ใน มคอ. 3 
     5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

    1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตการแสดงออกตามปกติของนิสิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

    2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ประเมินจากกงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
- ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

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

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

     5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษใน
ทุกๆ ภาคการศึกษา  และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อนจะ
ส าเร็จการศึกษา 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน  เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยระบบ
และกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
      6.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย 



107 

 

  

      มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงาน (กลไก)  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

             6.1.1.1 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการข้อมูลในทุกสาขาวิชาใน
รูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์  ฐานข้อมูล ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

             6.1.1.2 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

             6.1.1.3 อาคารเรียนรวม QS  และปราบไตรจักร ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ 
กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
      6.1.2 ระดับคณะ 
      คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีในการพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือสิ่งพิมพ์ โดยมีกลไกในการด าเนินงาน 
คือ หน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ของคระโดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และกระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ใน  3  ด้าน ได้แก่ 

             6.1.2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
             ทุกปีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมี

การส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์  อาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็น
และความต้องการ โดยการส ารวจนี้ ผลของการส ารวจจะถูกน าเข้าการประชุม คณะกรรมการประจ า
คณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

             6.1.2.2 วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
             คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง โดยมีหน่วยพัสดุเป็น

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้ตาม
ความต้องการของอาจารย์ 

             6.1.2.3 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
             คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแต่ละ

หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 
      6.1.3 ระดับหลักสูตร 
    6.1.3.1 หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือโดยเปิดโอกาส
ให้อาจารย์และนิสิตได้น าเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณที่ได้รับ โดยคณะกรรมการ
หลักสูตรจะมีการประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสมารถเสนอ
ชื่อหนังสือที่สนใจในงาน NU Book Fair และเสนอชื่อได้ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการซื้อต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีวารสารหรือหนังสือใหม่ ๆ ห้อง
อ่านหนังสือประจ าคณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในภาควิชาต่อไป 
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             6.1.3.2 ภาควิชาดนตรี มีครุภัณฑ์ดนตรีพร้อมห้องปฏิบัติการ ให้บริการเพ่ือ
รองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกซ้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้ครบทุกด้าน 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณที่
เพียงพอต่อจ านวนนิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ  มีส านักหอสมุดที่มีหนังสือ 
ต ารา วารสารทางวิชาการ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก (รายละเอียดดังข้อ  6.1 )  นอกจากนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์มีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง  เช่น สื่อมัลติมีเดียและ
หนังสือ ต าราต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในห้องอ่านหนังสือ คริสโตเฟอร์ แอล 
คอนลี่ 
 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสที่นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการ
รายงานผลของการในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี 

7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพ

อย่างน้อยตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

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

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

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

X X X X X 

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

X X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

       
       

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

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ  เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมี
ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

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

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

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

ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5.0 
    70 
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7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 

ประเมิน     
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 5 10 15 20 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  5 10 15 20 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 5 10 15 20 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

70 75 80 85 90 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ 

    1 

6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

5 10 15 20 25 

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   5 10 

8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี     1 
9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      1 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

    1 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

    1 

 

ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย   หมายถึง  พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ 

ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม   หมายถึง  การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการ
สร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท า
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง  ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย
นวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  
ผู้ประกอบการ   หมายถึง  บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการ
เป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินหลักสูตร 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้
ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระท าได ้
  เมื่อหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้น จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 
เช่นเดียวกับการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม โดยพิจารณาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/
หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
  น าผลการวิเคราะห์จากการประเมินหลักสูตร การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้เสีย อาจารย์ผู้สอน มาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการจากภายในและภายนอกเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรร่วมกัน จากนั้นน าเสนอร่าง
แก่คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะ 
และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาพิจารณาต่อไป 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
          - การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข่อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์
การสอน 
           - การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยอาจารย์
ผู้สอนและผู้บริหารภาควิชา 
           - ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิตผ่านพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 
และผลการสอบ 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  - การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา 
(ระบบออนไลน์) 
  - ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ผลการประเมินรวมต่ ากว่า 3.51 อาจารย์ผู้สอนต้องวาง
แผนการปรับปรุงการสอนของตนต่อหัวหน้าภาควิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
หลักสูตรใช้การประเมินผลและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ ว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

ที่ตั้งไว้จริงหรือไม่ ซึ่งต้องมีการวางแผนพร้อมระบุรายละอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบปฏิบัติ การสอบข้อเขียน 
รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม ส าหรับการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน ข้อสอบ และกลยุทธ์การ
สอน ตลอดจนการประเมินนิสิตชั้นปีสุดท้าย และความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ 

3.2 คณะกรรมการน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ (1) และ ข้อ (2) และการ
สัมภาษณอ์าจารย์ผู้สอนและนิสิต มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 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 าร่างหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสถานการณ์ของประเทศไทย 

4.5  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะด าเนินการทุก 5 ปี 
 
 
 


