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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาดนตรีวิทยา 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in Western Music 

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี)   – ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
       5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       5.3  การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่   
                 คณะก าหนด 
        5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 

โดยตรงและนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมีความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้วยเทียบโอนหน่วยกิตได้  
โดยขออนุมัติตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 

        5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่     7/2555    วันที่    20    เดือน      กันยายน      พ.ศ.   2555     . 
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่     1/2556    วันที่     8    เดือน       มกราคม      พ.ศ.   2556     . 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 179(1/2556) วันที่    27    เดือน        มกราคม     พ.ศ.   2556        
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและ มาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา  2558 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    (1) นักดนตรีอาชีพ 
 (2) นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
 (3) ศิลปินในสังกัดค่ายเพลงต่างๆ  
    (4) เจ้าของธุรกิจห้องบันทึกเสียงและห้องซ้อมดนตรี 
    (5) เจ้าของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน 
    (6) ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 (7) นักวิจารณ์ดนตรี 
 (8) นักจัดกิจกรรมด้านดนตรี 
 (9) เจ้าของกิจการร้านขายเครื่องดนตรี 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 

ล าดับ.. 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

วุฒิการศึกษา (สาขา) 
 

ปีท่ีจบ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นางสาวจีรรัตน์ เอ่ียมเจริญ อาจารย์   ศศ.ม. (ดนตรี) 2551 XXXXXXXXXXXX 

นายภากร    สิริทิพา อาจารย์   ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 2546 XXXXXXXXXXXX 
นายภูมินทร์  ภูมิรัตน์ อาจารย์   ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 2549 XXXXXXXXXXXX 
นายวรชาติ    กิจเรณู อาจารย์   ศศ.ม. (ดนตรี) 2547 XXXXXXXXXXXX 
นางสาววราภรณ์ ยูงหนู อาจารย์   ศศ.ม. (ดนตรี) 2552 XXXXXXXXXXXX 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 11.1.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันในทุกวิทยาการ 
 11.1.2  ตลาดแร ง ง านยั ง ขาดแคลนบุ คล ากรทา งด้ านดนตรี ที่ มี ค ว ามรู้               
  และคุณภาพ 
 11.1.3 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
                          แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 11.1.4 มนุษย์มีแนวโน้มในเรื่องความเครียดสูงขึ้น ดนตรีจะมีบทบาทในสังคมมากขึ้น   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
11.2.1 สังคมโลกาภิวัตน์รวมถึงวัฒนธรรมน าเข้า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว 
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11.2.2 การร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนาวงวิชาการด้าน 
ดนตรีตะวันตกให้มีมาตรฐาน 

11.2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความบันเทิง 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1  หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณท์างเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

12.2.2  พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
  12.1.3  หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของ
             วงวิชาการด้านดนตรีตะวันตก 

12.1.4  หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อ 
พัฒนาวงวิชาการด้านดนตรีตะวันตกของประเทศ 

 12.2  หลักสูตรนี้ปรับปรุงเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ  
   และความต้องการระดับนานาชาติ 
 12.2.2  รับผิดชอบในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านดนตรีวิชาการ 
   และความพร้อมในด้านต่างๆ  
                     12.2.4  พัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับ                                           

สถาบัน การศึกษาในประเทศ และในระดับนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่ เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน       
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  

13.1   รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
 – ไม่มี 
13.2  รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่คณะ/ภาควิชาอื่นเปิดสอนให้ 
 205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1 (1-2-0)  
    Communicative English for Specific Purposes 
 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1 (1-2-0)
    Communicative English for Academic Analysis 
 205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  1 (1-2-0)
    Communicative English for Research Presentation 
 781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3 (2-2-5) 
    ASEAN Studies in Cultural Perspective 
13.3 การบริหารจัดการ 

ในกรณีรายวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ให้มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการ 
สอนและการจัดสรรงบประมาณ โดยเป็นไปตามนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
นเรศวร 



หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
  ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งเสียงโดยมนุษยชาติเพ่ือมนุษยชาติ  
 1.2 ความส าคัญ  

1.2.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 

1.2.3  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่ ว ย ง าน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 

  1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีตะวันตก สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 

1.3.2   เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการดนตรีตะวันตกสามารถ ค้นคว้าและ
วิจัยในศาสตร์ของดนตรี ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้ 

1.3.3  เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีเหตุผลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม 

1.3.4  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของโลกดนตรีสามารถประยุกต์
ดัดแปลง แก้ไข และพัฒนาสร้างสรรค์งานให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนด
แผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้
บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ 
เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่งครองชีวิต 
และเก่งพิชิตปัญหา 
เป็นที่ต้องการของ
แหล่งจ้างงานระดับ
แนวหน้าของ
ประเทศ (Demand 
Based 
Competency) 
และได้รับค่าจ้างใน
อัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์ที่เฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัย พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต
บัณฑิต ที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เช่น 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge Based Society 
ด้วยจิตส านึกของความ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วยระบบ  
e-Learning ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (Language 
Center) จะเป็นหน่วยสนับสนุน 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการฝึกอบรม โครงการ
ศึกษาดูงานแก่คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอนที่
เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้คิด ให้ค้นหา 
หลักการ (ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ 
- จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพโดยเน้นการพูด
และฟัง ภาคเรียนละ 1 หนว่ยกติ ต่อเนื่องกัน ไปจนครบจ านวน
หน่วยกิตที่ก าหนด ไว้ในหลักสูตร  
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ ทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
- มีระบบ Co-operative Education 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร สู่คุณภาพโดยมุ่งผล
ที่บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้
โดยรวม มาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย จัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem Based Learning/Topic 
Based Learing แทน Content Based Learning  
- จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียนภาษาต่างประเทศอย่าง
จริงจัง โดยเร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
- จัดให้มีระบบ Tutorial ในทุกรายวิชาและมีการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทุกคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
- คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 

1. มีเอกสาร มคอ.2, 3 
และ 5 ที่สมบูรณ์ 
2. มีแผนการสอนในรูป
ของ มคอ.3 และ 4 ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3. ร้อยละของจ านวน
รายวิชาเฉพาะทั้งหมด
ที่เปิดสอนในหลักสูตร 
มีการเชิญวิทยากร จาก
ภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอย่าง
น้อยวิชาละ 1 ครั้ง 
4. นิสิตจะต้องมีการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
(ดูจาก มคอ.4) 
5. ร้อยละของรายวิชาที่
มี Tutorial 
6. มีมคอ. 3 คู่กับ มคอ. 5 
ทุกรายวิชา 
7. ร้อยละของนิสิตที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี (6-9 หน่วยกิต) 
8. ร้อยละของนิสิตที่
สอบภาษาอังกฤษครั้ง
แรกผ่านตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตที่มี
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3. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต (Competency Based 
Assessment) โดย  
- จัดให้มีระบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
11. ค่าเฉลี่ยของอัตรา
เงินเดือนของนิสิตสูง
กว่าอัตราเงินเดือนที่ 
ก.พ. ก าหนด 

2. การพัฒนาการ
เรียน การสอน 
 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
- สนับสนุนการผลิตเอกสาร และสื่อการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

- ปริมาณโครงการที่
เข้าอบรมต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
- ปริมาณเอกสาร และ
สื่อการเรียนการสอนต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

3. การพัฒนานิสิต - น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน ในหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นิสิต 
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 
- การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี 

- วิทยานิพนธ์ทาง      
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก, 
งานวิจัย 
- รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรี 
- กิจกรรม/ชิ้นผลงาน
การสร้างสรรค์ 

4. การบริการวชิาการ - ส่งเสริมการน าความรู้ทางดนตรีเพื่อท าประโยชน์แก่ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี 

- ปริมาณงานบริการ
วิชาการ 
- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

5. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรเรื่องต่างๆ
ของ ศธ. หาก ศธ. 
ท าการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ 

- ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ ศธ. - หลักสูตรปรับปรุง 

6. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาด 
แรงงาน 

-  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
-  ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
-  ส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน 
-  ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรที่ได้เรียนไป 
-  จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาคประชาชน 

- หลักสูตรปรับปรุง 
- ผลส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 
(บัณฑิตได้งานท าในด้าน
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
และได้เงินเดือนตาม
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เกณฑ์ของ ก.พ.หรือไม่) 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
- ผลส ารวจความคิดเห็น
ของสถานประกอบการ
ที่นิสิตไปฝึกงาน 
- ผลส ารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตรที่ได้เรียนไป 
- รายงานการประชุม
ของสาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตกกับ
กรรมการที่ปรึกษาที่มา
จากภาคประชาชน 

7. ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความเข้มข้นทาง 
วิชาการในระดับที่
ใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท  

- ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาคประชาชน 
- ส ารวจหลักสูตรปริญญาโท 
 

- หลักสูตรปรับปรุง 
- ผลส ารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิตที่ก าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้องและรายงาน 
การประชุมของสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
กับกรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาคประชาชน 
- ผลส ารวจหลักสูตร
ปริญญาโทที่มีการพัฒนา
ใหม่ 

 



 

 

 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1  ระบบ ทวิภาค   
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ภาคการศึกษาต้น (เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม)  
ภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) และภาคฤดูร้อน (เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม) 

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า และมีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่สถาบันก่าหนดตามประกาศ “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549”  

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  นิสิตมีพ้ืนฐานด้านดนตรีที่แตกต่างกัน  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

จัดโครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตกให้นิสิต รวมถึงการปรับเปลี่ยน
เครื่องดนตรีตามความเหมาะสมโดยคณาจารย์ของสาขาวิชา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 

ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 20 40 60 80 80 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 20 20 
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2.6  งบประมาณตามแผน (กรณีเหมาจ่ายเทอมละ 15,000 บาท) 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.  ค่าบ่ารุงการศึกษา - - - - - 
2.  ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

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

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

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
จ่านวนนิสิต 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ 13,296 13,296 13,296 13,296 13,296 

หมายเหตุ  *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ่า 
 2.7 ระบบการศึกษา 
          จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
          แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
         อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
 เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549”  
(ดูภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1  หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

 ล าดบั   
ที่ 

 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 
หน่วยกิต หน่วยกิต 

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 103 
     2.1 วิชาบังคับ - 6 
     2.2 วิชาชีพ - 97 

           2.2.1 วิชาชีพบังคับ - 67 
           2.2.2 วิชาชีพเลือก - 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 139 

  
 3.1.3  รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   30  หน่วยกิต  
    1.1  วิชาบังคับ     จ านวน   30  หน่วยกิต  
          ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
     (1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   12   หน่วยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 
    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
    Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
   

  (1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต 
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ่าวัน     3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
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  (1.1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6   หน่วยกิต  
    โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy   
   

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

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน    3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 

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

001281  กีฬาและการออกก่าลังกาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 
  

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  จ านวน   103  หน่วยกิต 
 2.1. วิชาบังคับ          6   หน่วยกิต 

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

 
 

 2.2. วิชาชีพ        97 หน่วยกิต 
       2.2.1.  วิชาชีพบังคับ      67 หน่วยกิต 

234111 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 3(2–2–5) 
 Western Musical Instrumentals Skills and Ensemble I 
234112 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 2 3(2–2–5) 
 Western Musical Instrumental Skills and Ensemble II 
234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 1 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills I 
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234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills II  
234123 คีย์บอร์ดพ้ืนฐาน 3(2–2–5) 
 Basic Keyboard  
234131 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 3(2–2–5) 
 Theory of Western Music I  
234132 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3(2–2–5) 
 Theory of Western Music II  
234213 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 3 3(2–2–5) 
 Western Instrumental Skills and Ensemble III  
234214 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 4   3(2–2–5) 
 Western Instrumental Skills and Ensemble IV  
234233 ทฤษฎีการประสานเสียง 1            3(2–2–5) 
 Harmony I  
234234 ทฤษฎีการประสานเสียง 2            3(2–2–5) 
 Harmony II   
234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 3(3–0–6) 
 History of Western Music  
234315 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 5          3(2–2–5) 
 Western Instrumental Skills and Ensemble V  
234316 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6          3(2–2–5) 
 Western Instrumental Skills and Ensemble VI  
234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์  3(2–2–5) 
 Tonal Counterpoint  
234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 3(3–0–6) 
 Western Musical Form and Analysis  
234417 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก  7          3(2–2–5) 
 Western Instrumental Skills and Ensemble VII  
234481 สัมมนาการดนตรี 1(0–2–1) 
 Seminar in Music  
234482 พ้ืนฐานการวิจัยทางดนตรี 3(2–2–5) 
 Introduction to Music Research  
234497 สหกิจศึกษา 6  หน่วยกิต 
 Co-operative Education  
หรือ 
234498 

 
การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

 

 International Academic or Professional Training 6  หน่วยกิต 
234399 ดุริยางคนิพนธ์ 1 3  หน่วยกิต 
 Music Research I  
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234499 ดุริยางคนิพนธ์ 2 3  หน่วยกิต 
 Music Research II  

 
 

     2.2.2 วิชาชีพเลือก       30    หน่วยกิต 
                   โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

234224 การขับร้องประสานเสียง 3(2–2–5) 
 Chorus   
234225 ขลุ่ยรีคอร์เดอร์  3(2–2–5) 
 Recorder  
234317 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนฐาน 1 3(2–2–5) 
 Basic Skills for Musical Instruments I  
234318 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนฐาน  2 3(2–2–5) 
 Basic Skills for Musical Instruments II  
234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 3 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills III  
234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4 3(2–2–5) 
 Sight – Singing and Aural Skills IV  
234328 การขับร้องเพลงประสานเสียงกลุ่มใหญ่ 3(2–2–5) 
 Choir  
234329 การอ่านวยเพลง  3(2–2–5) 
 Conducting  
234337 สวนศาสตร์การดนตรีตะวันตก 3(3–0–6) 
 Acoustics of Western Music  
234342 ดนตรีอาเซียน 3(3–0–6) 
 ASEAN Music  
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 การเรียบเรียงเสียงประสานส่าหรับวงออร์เคสตร้า 3(3–0–6) 
 Orchestration  

 

234371 การสอนดนตรีตะวันตก 3(3–0–6) 
 Western Music Pedagogy    
234372 การซ่อมและบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรีตะวันตก   3(2–2–5) 
 Repair and Maintenace of Western Musical Instruments 
234373 การจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวง 3(2–2–5) 
 Method of Ensemble Teaching  
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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  
234476 การผลิตผลงานดนตรี 3(2–2–5) 
 Music Production     

     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต 
    นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอื่น  
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ก่าหนดให้นิสิตศึกษา

วิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                
Fundamental English   

3(2-2-5) 

001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า                     
Information Science for Study and Research  

3(2-2-5) 

001278
    

ชีวิตและสุขภาพ                                                   
Life and Health   

3(2-2-5) 

234111 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble I 

234121 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 1 
Sight – Singing and Aural Skills I 

3(2-2-5) 
 

234131 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  
Theory of Western Music I 

3(2-2-5) 

                                                        รวม        18  หน่วยกิต 
  
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

  

 
 ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001201
  

ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English   

3(2-2-5) 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Fundamental Laws for Quality of Life  

3(2-2-5) 

001281
  

กีฬาและการออกก่าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises (Non- Credit) 

1(0-2-1) 

234112 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 2 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble II 

234122 การอ่านโน้ตและฝึกโสตประสาท 2 
Sight – Singing and Aural Skills II 

3(2-2-5) 

234132 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2  
Theory of Western Music II 

3(2-2-5) 

                                                        รวม        18  หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

  
001213
  

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
English for Academic Purposes  

3(2-2-5) 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน  
Science in Everyday Life  

3(2-2-5) 

234213 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 3 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble III 

234233 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 
Harmony II 

3(2-2-5) 

234241 ประวัตดนตรีตะวันตก 
History of Western Music 

3(3-0-6) 

234123 คีย์บอร์ดพื้นฐาน 
Basic Keyboard 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

                                                        รวม        21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ่าวัน  
Arts in Daily Life 

3(2-2-5) 

001238 การรู้เท่าทันสื่อ   
Media Literacy   

3(2-2-5) 

205200 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

234214 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 4 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble IV 

234234 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 
Harmony II 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 
ASEAN Culture Studies 

3(2-2-5) 

                                                        รวม        19  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ              

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

234315 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 5 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble V 

234335
  

โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์    
Tonal Coounterpoint 

3(2-2-5) 

234482
  

พ้ืนฐานการวิจัยดนตรี     
Introduction to Music Research 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

xxxxxx เลือกเสรี 
Free Elective 

3(x-x-x) 

                                                        รวม        19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน่าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
Communicative English for Research Presentation 

234316 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6 3(2-2-5) 
Western Musical Instrumental Skills and Ensemble VI 

234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก   
Western Musical Form and Analysis 

3(3-0-6) 

234399
  

ดุริยางคนิพนธ์ 1    
Music Research I 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

xxxxxx เลือกเสรี 
Free Elective 

3(x-x-x) 

                                                        รวม        19  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

  
234417 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 7 3(2-2-5) 

Western Musical Instrumental Skills and Ensemble VII 
234481 การสัมมนาดนตรี 

Seminar in Music 
1(0-2-1) 

234499
  

ดุริยางคนิพนธ์ 2   
Music Research II 

3 หน่วยกิต 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

234xxx วิชาชีพเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

                                                        รวม        19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

234497  
 

สหกิจศึกษา  
Co-operative Education 

6  หน่วยกิต 
 

หรือ 
234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6  หน่วยกิต 
 International Academic or Professional Training 
                                                        รวม        6  หน่วยกติ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai  Language  Skills 
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นส่าคัญ 
      The development of language skills in listening, reading, speaking and 
written communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบทต่างๆ  
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, 
and grammar for communicative purposes in various contexts  

 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(2-2-5) 
       Developmental English 
    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารในปริบทต่างๆ       
  Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar 
for communicative purposes in various contexts 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการ 
              Development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส่าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการน่าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการ
ใฝ่หาความรู้ 
  The meaning and importance of information, types of information 
sources, approaches, information and communication technology application, media 
and information literacy, knowledge management, selection, synthesis, and presentation 
of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
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001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts  in  Daily  Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น,ความหมาย,คุณค่า และความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์,
ทัศนศิลป์ ,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา 
ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ใน
การด่าเนินชีวิตประจ่าวัน 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 developing knowledge, understanding and indoctrinating aesthetic judgment 
that can be applied in daily life, harmonized with the social context in both the 
global and local levels. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
   ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้นพ้ืนฐานสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 

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

Media Literacy 
ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จ่าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลง

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

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต  
อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด   
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for 
health; enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; 
health insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection 
from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ่าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และ
ความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including 
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, 
meteorology, earth , space and the new frontier of science and technology 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก่าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical 
fitness and physical fitness test. 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  ฝึก ฟัง – พูด ภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค่าศัพท์ ส่านวน และรูป
ประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice 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 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกน่าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 

234111     ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1               3(2–2–5)
  Western Instrumental Skills and Ensemble I   
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาเทคนิคการวางนิ้ว ศึกษา
โครงสร้างของเครื่องดนตรีหรือสรีระของคอและปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี หรือสุขภาพ
ร่างกาย การเกิดเสียง การฟังเสียงหรือฝึกโสตที่ดี ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และ บันไดเสียงไมเนอร์   
ฝึกแบบฝึกหัด ปฏิบัติบทเพลง ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และมีการแสดงในห้องเรียน รวมทั้ง
ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตกในระดับพื้นฐานประเภทต่างๆ 
      Practice of the basic of Western Music instruments; fingering techniques, 
study of structure of music 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    ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 2   3(2–2–5)
  Western Instrumental Skills and Ensemble II  
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก โดยศึกษาเทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียงหรือการ
ออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นหรือร้องให้ถูกจังหวะ และระดับ
เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น
และปฏิบัติบทเพลงต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และมีการแสดงในห้องเรียน รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรี
ตะวันตกในระดับที่ยากข้ึนประเภทต่างๆ   
  Practice of Western Music 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. 
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234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  1    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills I 
  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.  
 
234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2      3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills II 
            ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟล็ต และการบันทึกโน้ตจากเสียงเละท่านองที่ได้ยิน  
  Study of sight–singing method and practice the basic of singing in Movable 
Do system in Major and Minor scale at least 2 sharp 2 flat and dictation from hearing 
the pitch and the melody . 
 
234123      คีย์บอร์ดพื้นฐาน                                                           3(2–2–5) 
                    Basic keyboard  
  การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับพ้ืนฐาน โดยศึกษาการปฏิบัติคอร์ดพ้ืนฐาน การฝึกบันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต ใน 1–2 ช่วงเสียง การฝึกเล่น โน้ตข้ามเสียง1 
ช่วงเสียง ฝึกเล่นบทเพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง 
        Practice of basic keyboard level  by study the practicing basic chords, 
scale of major and minor scale at least 2 sharp 2 flat 1–2 octave, arpeggios 1 octave, 
practice the pieces at least 2 pieces. 
 
234131        ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1         3(2–2–5) 
  Theory of Western Music I   
  ทฤษฎีดนตรีตะวันตกเบื้องต้น ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมายก่ากับจังหวะ
โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์และโครมาติก ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่างๆ ทรัยแอดคอร์ด 
และการพลิกกลับ  
                   Introduction to theory of Western Music, meaning of the notes, rests, 
time signature, structure of Major and Minor and chromatic scales, intervals, grace 
notes , triad chord and inversions. 
 
234132          ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2                              3(2–2–5) 
  Theory of Western Music II   
                     ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียง เคเดนซ์แบบต่างๆ การใช้คอร์ดโดมินันท์เซเวนซ์และ
การพลิกกลับ การเขียนประสานเสียง 4 แนว การใช้โน้ตนอกคอร์ดแบบต่างๆ               
   Study of harmony, the cadences, use of the dominant seventh and 
inversions chord, writing four parts harmony, using non–harmonic notes in several 
patterns. 
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234213         ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 3             3(2–2–5)
       Western Instrumental Skills and Ensemble III  
                     ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก ที่มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การผลิตเสียงเครื่องดนตรี 
หรือเสียงร้องที่มีคุณภาพ โดยศึกษาเทคนิคต่างๆ ของการปฏิบัติดนตรี การควบคุมวรรคตอนของบท
เพลง ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น 
และปฏิบัติบทเพลงตามดุลพินิจของผู้สอน และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้  รวมทั้งปฏิบัติรวมวง
ดนตรีตะวันตก 
           Practice of Western Music instruments which have 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 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 4       3(2–2–5)
  Western Instrumental Skills and Ensemble IV  
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก ที่มีช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น มีจังหวะซับซ้อนขึ้น  
ฝึกการเล่นหรือขับร้องแบบโครมาติกสเกล ขยายการเล่นหรือขับร้องบันไดเสียงโดยการเพ่ิมช่วงเสียง
กว้างขึ้น  ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีท่ีเห็น  
  Practice of Western Music instruments which have more long 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 . 
 
234224 การขับร้องประสานเสียง        3(2–2–5) 
  Chorus    
  ฝึกทักษะและเทคนิคการขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น การเปล่งเสียงที่ถูกต้อง  
การออกเสียงพยัญชนะและสระอย่างพร้อมเพียงกัน การขับร้องอย่างถูกต้องตามวรรคตอน ฝึกขับ
ร้องประสานเสียง และศึกษาโครงสร้างของบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในสมัยต่างๆ  
  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 piecese in various periods.  
 
234225        ขลุ่ยรีคอร์เดอร์             3(2–2–5) 
           Recorder             
  การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ฝึกเทคนิคการระบายลม การหายใจ การฝึกหัดการใช้นิ้ว  
และใช้ลิ้น การเป่าแบบต่างๆ ฝึกหัดไล่บันไดเสียงในคีย์ต่างๆ ไม่ต่่ากว่า 1 ชาร์ป และ 1 แฟลต และ
ปฏิบัติตามบทเพลงที่ก่าหนดให้ รวมทั้งมีการแสดงในห้องเรียน 
  Practice recorder, technics of ventilation, 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. 
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234233        ทฤษฎีการประสานเสียง 1         3(2–2–5) 
               Harmony  I                                                                               

 ศึกษาการประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม การใช้คอร์ด 7,9,11 
และ 13 การใช้โครมาติกคอร์ดอย่างพิศดาร 
  A study of the Modulation harmony, using Pivot Chord, 7,9,11 and 13 
chords, using extraordinary chromatic chord. 
 
234234        ทฤษฎีการประสานเสียง 2          3(2–2–5) 
                 Harmony  II                                                                                
                    ศึกษาการประสานเสียงที่เป็นซีเควนซ์ การสร้างแนวท่านองและประสานเสียงโดย
ใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์   
  A study of the sequence harmony, creating the melody and harmony, 
harmonise from lyrices by using major and minor scale.  
  
234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก     3(2–2–5) 
  History of Western Music   
         ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก โดยศึกษาชีวประวัติคีตกวีและนัก
ทฤษฎีคนส่าคัญในแต่ละสมัย พัฒนาการของบทเพลงและสไตล์เพลง รวมทั้งผลงานเพลงที่มีชื่อเสียง
ของโลก 
  A study of the history and development of Western Music, by study 
of the composers’ biography, theorist each period, development of repertoire and 
music styles including the great’s master pieces of the world.  
 
234315 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 5             3(2–2–5)
   Western Instrumental Skills and Ensemble V  
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก โดยศึกษาการตีความหมายของบทเพลง อารมณ์
เพลง ภูมิหลังของเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ฝึกบทเพลงที่มี
ลักษณะและรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น เช่น โซนาตา คอนแชร์โต เป็นต้น หรือบทเพลงส่าหรับการขับร้อง
สากลที่คัดมาจากเพลงโอเปราภาษาต่างๆ ตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและสามารถแสดงต่อ
สาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 
  Practice of Western Music instruments ; study the interpretation of the 
repertoire, music expression, music backgroud that use for practicing, pratice the  
exercise, sight–reading, the larger repertoires  and form such as Sonata, Concerto or 
practice the repertoir for singing that selected from the operas in the different languages 
with the agreement of music instructor and live pubic performance including practice music 
ensemble. 
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234316          ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6  3(2–2–5)
  Western Instrumental Skills and Ensemble VI  
   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก โดยศึกษาการตีความหมายของบทเพลง อารมณ์
เพลง ภูมิหลังของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ศึกษาความ
แตกต่างของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบทเพลงที่ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน เช่น สมัยบาโรก 
สมัยคลาสสิก สมัยโรแมนติก สมัยศตวรรษที่ 20 หรือสมัยปัจจุบัน เป็นต้น ตามดุลพินิจของผู้สอน
และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 
   Practice of Western Music 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 such as Baroque Period, Classical Period 
Romantic Period 20th century or Contemporary Period with the agreement of music 
instructor and live  pubic performance including practice music ensemble. 
 

234317 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 1         3(2–2–5) 
  Basic Skills for Musical Instruments I     
  เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีเอก โดยมีการแสดงเพ่ือเป็น
การประเมินผลและขึ้นกับดุลพินิจของผู้สอน ได้แก่ เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่า
ทองเหลือง เครื่องเคาะ ขับร้องสากล และกีตาร์คลาสสิก 
  Practice of selected music 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 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 2     3(2–2–5) 
  Basic Skills for Musical Instruments II                                                   
  เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีเอกจากเครื่องดนตรี โดยมีการ
แสดงเพ่ือเป็นการประเมินผลและขึ้นกับดุลพินิจของผู้สอน ได้แก่ เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ 
เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเคาะ ขับร้องสากล และกีตาร์คลาสสิก และมีการแสดงต่อสาธารณชน 
   Practice of selected music 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 . 
 

234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  3    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills III 
  ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียงเมเจอร์ 
และไมเนอร์ อย่างน้อย 3 ชาร์ป 3 แฟล็ตและการบันทึกโน้ตเพลงจากเสียงและท่านองที่ได้ยิน   
 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.  
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234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4    3(2–2–5) 
  Sight–Singing  and Aural Skills IV 
  ศึกษาวิธีการร้องและฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตระบบย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียง
เมเจอร์ และไมเนอร์ อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟล็ตและการบันทึกโน้ตเพลงจากเสียงและท่านองที่ได้ยิน 
  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 
  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   

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการอ่านวยเพลงส่าหรับวงดนตรี และวงขับร้อง
ประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง ฝึกปฏิบัติการอ่านวยเพลงในรูปแบบต่างๆ การอ่านวยเพลง
โดยใช้มือ และการใช้ ไม้บาตอง จิตวิทยาที่ควรรู้เพ่ือใช้ในการควบคุมวงขณะฝึกซ้อม รวมถึงการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการฝึกซ้อม  
  A study in history of instruments and chorus conducting, practice 
conducting in different style by using hands and batong wood, pychology for control 
and practicing, including solving the problems that occur when rehearsal.  
 
243335        โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์       3(2–2–5) 
           Tonal  Counterpoint        
    การแต่งท่านองสอดประสานในระบบอิงกุญแจเสียง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์อิน
เวนชั่นและฟิวก์ตามแบบของ เจ.เอส.บาค ฝึกฝนการประพันธ์แบบฝึกหัด และผลงานสั้นๆ ด้วยการ
ใช้เทคนิคของการแต่งท่านองสอดประสานแบบต่างๆ  
            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. 
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234336       รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก    3(3–0–6)   
         Form and Analysis of Western Music        
                      วิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบ และโครงสร้างของดนตรีประเภทต่างๆ ที่มีในดนตรี
ตะวันตกจากทุกสมัย จากบทเพลงอย่างง่ายจนถึงบทเพลงที่มีความซับซ้อน เช่น ไบนารี เทอร์นารี  
รอนโด และโซนาตา อัลเลโกร เป็นต้น โดยวิเคราะห์ผลงานของนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยปัจจุบัน 
  Analyze of the components, forms and various types of Western Music 
structure in every periods from simple to complex pieces for example: Binary, Ternary, 
Rondo and Sonata, analysis works of the Great’s composer  from the past to the present. 
 
234337 สวนศาสตร์การดนตรีตะวันตก     3(3–0–6)   
  Acoustics of Western Music        
   ศึกษาคุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีตะวันตกในแง่ฟิสิกส์ การรับฟัง
เสียงดนตรีของมนุษย์ การวัดเสียงจากเครื่องดนตรีตะวันตก ระบบการตั้งเสียงของเครื่องดนตรี
ตะวันตกประเภทต่างๆ และระบบบันไดเสียงที่ท่าให้เกิดส่าเนียงดนตรีของชาติต่างๆ  
  A study of the qualification of sound from Western Music instruments in 
the aspect of physics, human sound perception, sound scaling of music of variety country. 
 
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. 
 
234351       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี                     3(2–2–5) 
  Music  in  Computer  Technology  
  ประยุกต์การใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปในงานดนตรี โปรแกรมดนตรีเพ่ือการเขียนโน้ตเพลง 
โปรแกรมดนตรีเพ่ือการประพันธ์เพลง และโปรแกรมดนตรีอ่ืนๆ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบมีดิ การแก้ไขเสียงในระบบออดิโอ การใช้เครื่องมือดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ืองานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 
  Application of ready made 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. 
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234352       เทคโนโลยีการบันทึกเสียง                        3(2–2–5) 
  Recording Technology    
  ศึกษาการบันทึกเสียงในระบบดิจิตอล เครื่องควบคุมเสียง การใช้และการวาง
ต่าแหน่งของไมโครโฟน การผสมเสียง โดยเน้นการปฏิบัติเพ่ือน่าไปใช้ รวมศึกษาถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
              A study of recording in Digital System, sound control, using and putting 
down of the microphones, mixdown technique emphasis in practice for using, including 
a study of the equipments that relate to music works 
 
234361 การประพันธ์เพลง      3(3–0–6) 
  Music Composition 
  รูปแบบเทคนิคการประพันธ์ โครงสร้าง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์พ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับบันไดเสียงต่างๆ การใช้คอร์ดแทน การสร้างบทน่า บทเชื่อม บทจบ บทประพันธ์ที่ได้รับ
ความนิยม ฝึกประพันธ์บทเพลงสั้นๆ และเพ่ิมความสับซ้อนข้ึน   
  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 เทคนิคการบรรเลงของเครื ่องดนตรี   
การวิเคราะห์สกอร์ส่าหรับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ 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. 
 
234371    การสอนดนตรีตะวันตก      3(3–0–6) 

Western Music Pedagogy   
 ศึกษากระบวนการถ่ายทอด เทคนิค และสไตล์การปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับ

ร้องสากล รวมทั้งการตีความหมายของบทเพลง  
  A study of teaching process in technic and style of music instruments 
and voices practical, including repertoire interpretation. 
 
234372       การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีตะวันตก   3(2–2–5) 
  Repair and Maintenance of Western Musical Instruments                 
  การซ่อมบ่ารุง และดูแลรักษาเครื่องดนตรีตะวันตกประเภทต่างๆ   
  Repair and maintenance of Western Music instruments. 
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234373 การจัดการกิจกรรมบรรเลงรวมวง      3(2–2–5) 
  Method of Ensemble Teaching  
  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการรวมวงประเภทต่างๆ การควบคุมการฝึกซ้อม     
การคัดเลือกนักดนตรี การเรียบเรียงเสียงประสานอย่างง่ายส่าหรับวงประเภทต่างๆ เช่น  วงขับร้อง
ประสานเสียง วงสตริงควอเต็ทและวงออร์เคสตร้า วงเมโลเดี้ยน วงขล่ยรีคอร์เดอร์ 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 Military band.  
 
234374 หลักการโยธวาทิต        3(3–0–6) 
  Principle of Marching Band  
  ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิต ลักษณะและ
องค์ประกอบของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง  วิธีการบรรเลงและการจัดรูปแบบของวงโยธวาทิต
ในลักษณะต่างๆ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีการและบทเพลงอ่ืนๆ รวมถึงศึกษาวิธีการ
บริหารจัดการ การฝึกซ้อม เทคนิคการควบคุมและการอ่านวยเพลงของวงโยธวาทิต  
        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.  
 
234383 ดุริยางคนิพนธ์ 1      3 หน่วยกิต 
  Music Research I 
            เลือกปัญหาเพื่อการวิจัยและออกแบบงานวิจัยทางด้านดนตรี เช่น การปฏิบัติดนตรี  
การแสดงดนตรี การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา (Musicology) หรือ มานุษยวิทยาการดนตรี (Music 
Anthropology) เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วท่าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
             The problems selected for music research; music practical, music 
performance, music pedagogy, musicology or music Anthropology with agreement of 
the advisor, and then collecting the data. 
 
234417     ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 7  3(2–2–5)
  Western Instrumental Skills and Ensemble VII   
  ฝึกปฏิบัติบทเพลงโดยเน้นการเล่นหรือการขับร้องอย่างถูกต้อง ความแม่นย่า        
การตีความหมายของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบัติบันไดเสียงครบทุกประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น และการปฏิบัติบทเพลงโดยใช้
ความสามารถและทักษะความช่านาญในการปฏิบัติบทเพลงจากความจ่า และสามารถแสดงต่อ
สาธารณะได้ รวมทั้งปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตกในระดับที่ยากข้ึนได้ 
  Practice the pieces by emphasize or singing occuracy, 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     การบรรเลงรวมวงดนตรีสากลวงใหญ่                 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. 
 
234475 การบริหารจัดการงานดนตรี                                      3(3–0–6) 
  Music Management   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการจัดการในสถาบันดนตรี เช่น ดนตรีใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนดนตรีเอกชนและการเรียนดนตรีตามอัธยาศัย ศึกษา
และดูงานทางด้านดนตรีในสถาบันดนตรี การจัดการแสดงดนตรีประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีเช่น การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์       
การค่านวณจุดคุ้มทุนและการติดต่อประสานงาน 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 แบ่งฝ่ายการท่างาน
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาศิลปิน เลือกเพลง บันทึกเสียง วางแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ จัดจ่าหน่าย 
จัดการแสดง รวมถึงขบวนการผลิตผลงานดนตรีเพ่ือเผยแพร่ในรูปของสื่อเสมือนจริง 
  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 และร่วมอภิปรายสาระส่าคัญเกี่ยวกับดนตรีทุกแขนง ในการ
สัมมนาที่ชั้นเรียนจัดขึ้น หรือเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น รวมทั้งสังเกตการสัมมนาที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท่าเอกสารและรายงาน การน่าเสนอต่อกลุ่ม
โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและให้ค่าปรึกษา  
            Practice analysis, criticism and discussion of the all branch of music in 
classroom seminar or to attending the seminar of the other organized including 
observe assigning the documents and report and presentation to groups under the 
controling and counseling of the advisor. 
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234482 พื้นฐานการวิจัยทางดนตรี                                        3(2–2–5) 
  Introduction to Music Research     
  ศึกษาประเภทและรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยด้านดนตรี เบื้องต้น การท่า
สาระสังเขป การออกแบบงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางดนตรีที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ รวมทั้งวิธีการศึกษางานภาคสนาม 
              A study of the kinds and forms of basic Music research methodology, 
term paper research, research design and report writing, study of completed Music research, 
including field work method’s study. 
 
234484 ดุริยางคนิพนธ์ 2      3 หน่วยกิต 
  Music Research II 
  นิสิตน่าเสนอดุริยางคนิพนธ์ ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาเพ่ือ
แสวงหาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ทางดนตรี รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และน่าเสนอผลงาน
การวิจัย 
  Students project must be presented in terms of a research and development 
whereby new musical innovations being created and written into report. 
 

234491 สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กร 
ผู้ใช้บัณฑิตที่ท่าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความช่านาญในการ
ใช้ทักษะและความสามารถด้านดนตรีอย่างเป็นระบบก่อนส่าเร็จการศึกษา ตามระเบียบโดยมี
ระยะเวลาไม่ต่่ากว่าสี่เดือน 
  Professional training relating to English language prior to the completion 
of the degree in the workplace or prospective employer organization in the country 
or overseas that hold a contract of cooperation with the university to instill trainee 
with systematic working skills and fluency in using Music by undergoing the training 
conforming to the conditions restricted in the contract with the minimum training 
period of four month 
 

234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
 International Academic or Professional Training 
            การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรี 
ในสถาบัน สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญ
ทางด้านทฤษฎีดนตรีหรือ/และทักษะดนตรีปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาไม่ต่่ากว่าสามเดือน 

   Training or professional training relating to Music in the institute, 
workplace or prospective employer organization in the country or overseas to instill 
trainee with fluency in using Music Theory or/and Music Skills by undergoing the 
training with the minimum training period of three months 
 



33 
 

  

781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา      3(2-2-5) 
ASEAN Culture Studies 

  ศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้น
ความส่าคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนเรียนรู้ใน
ประเด็นส่าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
  To study the dynamics of ASEAN community in the world contexts,  
concentrating on pluralities and diversities in language, literature, philosophy, religion, 
art and culture, belief, tradition, history, environment, and politics, with the awareness 
of significant impacts on the states and civil societies in this region. 
 
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 

รายวิชาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก  ใช้รหัส  234XXX 
 -  เลขรหัส  781  หมายถึง  กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา 
 -  เลขรหัส  234  หมายถึง  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 

 -  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 
หมายเลข  8      หมายถึง      รายวิชาด้านการวิจัยและสัมมนาทางด้านดนตรี 

 หมายเลข  9      หมายถึง      รายวิชาด้านสหกิจศึกษา 
(3)  เลขรหัสตัวหลัง        หมายถึง      อนุกรมของรายวิชา 
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 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  อาจารย์ประจ่าหลักสูตร อาจารย์ประจ่า ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

สาขาวิชา 
 

 
 

สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ปัจจุบนั   
(2555) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2556) 

1 นางสาวจีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ 
 XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2551 300 400 
ศศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 

2 นายภากร   สิริทิพา 
XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 200 300 
ค.บ. ดนตรีศึกษา สถาบันราชภฏัจันทรเกษม ไทย 2542 

3 นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. ดุริยางคศลิป ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไทย (ก่าลังศึกษา) 300 400 
ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2549 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2544 

4 นายวรชาติ   กิจเรณ ู
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 300 400 
ศศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2541 

5 นางสาววราภรณ์ ยูงหนู 
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 300 400 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 
 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

สาขาวิชา 
 

 
 

สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ปัจจุบนั   
(2555) 

เมื่อเปิด
หลักสูตร 
(2556) 

1 นายธรรศ  อัมโร 
  XXXXXXXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2543 300 400 
ค.บ. ดนตรีศึกษา สถาบันราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ไทย 2539 

2 นางสาวจีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ 
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2551 300 400 
ศศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2546 

3 
 

นายภากร   สิริทิพา 
XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์
 

ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 200 
 

300 
 ค.บ. ดนตรีศึกษา สถาบันราชภฏัจันทรเกษม ไทย 2542 

4* นายภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศป.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2549 300 400 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2544 

5 
 

นายวรชาติ   กิจเรณ ู
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2547 300 400 
ศศ.บ. ดนตรสีากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ไทย 2541 

6 นางสาววราภรณ์ ยูงหนู 
  XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ดนตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2552 300 400 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2546 

 
 หมายเหตุ * ก าลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2556 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
   นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ชั้นปีที่ 4 จะได้รับประสบการณ์ภาคสนามจาก
รายวิชาสหกิจศึกษา หรือ การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งนิสิตจะเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์
ในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านดนตรีตะวันตก 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
4.1.1    ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช่านาญในวิชาชีพทางด้าน

ดนตรี สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท่างาน 

  4.1.2  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน 
4.1.3   แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท่างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหา

การท่างาน 
  4.1.4  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
  4.1.5  มีทักษะในการสื่อสารกับผู้มาใช้บริการด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2  ช่วงเวลา  

         นิสิตลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาสหกิจศึกษา  หรือการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
   4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
     สหกิจศึกษา หรือการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จ่านวน 6 หน่วยกิต ระยะเวลา
เต็ม 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  การท่าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัยทางดนตรี  และ
วิชาดุริยางคนิพนธ์เป็นหลักโดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ ที่เรียนมา
เพ่ือท่าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะก่าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการท่าวิจัยในรายวิชาพื้นฐานการวิจัยทางดนตรีใน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ก่อนท่าดุริยางคนิพนธ์ด้วยตนเองในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และ
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ภายใต้การก่ากับดูแลและให้ค่าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุริยางคนิพนธ์ 
และนิสิตต้องน่าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ ตลอดจนน่าเสนอรูปเล่มตามแบบระเบียบวิธีวิจัย 
     

   5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.1.1  มีความรู้และทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงาน 
5.1.2  มีทักษะการท่างานด้านการจัดการกระบวนการท่าโครงงาน การสร้างสรรค์           
 และงานวิจัย 
5.1.3  มีการพัฒนาด้านทัศนคติการท่างานเชิงสร้างสรรค์ และการวิจัย   

    5.1.4   มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น่าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ         
   ไม่บิดเบือนข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
   ของตนเอง 
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  5.2 ช่วงเวลา 
  นิสิตต้องศึกษาดุริยางคนิพนธ์ ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและดุริยางคนิพนธ์ 
ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 5.3 จ านวนหน่วยกิต รายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น จ่านวน 6 หน่วยกิต 

     5.4 การเตรียมการ 
  5.4.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาดุริยางคนิพนธ์ 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาดุริยางคนิพนธ์นั้น นิสิตจะได้เรียนวิชาพ้ืนฐานการวิจัย
ทางดนตร ีในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูล  
การค้นคว้าและอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักพ้ืนฐานในการท่าวิจัย การเขียนโครงร่าง แนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้า และการน่าเสนอผลงาน 
  5.4.2    การบริหารจัดการ 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาดุริยางคนิพนธ์ประมาณ 2 สัปดาห์ 
นิสิตควรส่งโครงร่างดุริยางคนิพนธ์มายังสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ซึ่งอาจจะเป็นโครงร่าง
เดียวกันกับที่ได้จัดท่าในขณะที่เรียนวิชาพ้ืนฐานการวิจัยทางดนตรี เพ่ือให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่
ปรึกษาดุริยางคนิพนธ์ให้ 
 5.5   กระบวนการประเมินผล 

 5.5.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
    การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็น 
   (1)    สอบหัวข้อและเค้าโครงวิจัย โดยผ่านมติคณะกรรมการในหลักสูตร 
   (2)    สอบสรุปเนื้อหา โดยผ่านมติคณะกรรมการ 
   (3)    สอบโดยการจัดการแสดงผลงาน ในลักษณะการแสดงหรือรูปแบบอื่น
          ที่เหมาะสม 
   5.5.2  ระดับขั้น 
    การประเมินผลวิชาดุริยางคนิพธ์ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S 
   (Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

  คะแนนรวมร้อยละ  60  หรือมากกว่า  หมายถึง  ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
    คะแนนรวมร้อยละ  0-59   หมายถึง  ไม่ผ่านหรือ U (Unsatisfactory)
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 นอกจากนี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้ กล่าวคือ นิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเรียนรู้ที่จะ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา” 
และคณะมนุษยศาสตร์สอนให้นิสิตรู้จัก“เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม น าทักษะชีวิต”คุณลักษณะพิเศษ
ที่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกพึงมี ตามปรัชญาของหลักสูตร 
คือ“สุนทรียศาสตร์การดนตรี เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์พึงมีโดยรู้คุณค่า และรู้จักน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์” ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ในศาสตร์และทักษะทางด้านดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก และการใช้ทักษะดุริยางคศาสตร์ตะวันตกในวงการวิชาชีพต่างๆ มีความสามารถพัฒนา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงาน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
ใฝ่รู้ หม่ันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ศาสตร์ของตนเองและศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกโดยมี
วัตถุประสงค์ที่สามารถพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ เข้ากับกระแส
สังคม ความต้องการ ในปัจจุบัน 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในวงวิชาการและวิชาชีพดนตรีตะวันตก มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต 
3. จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์  ในการน าความรู้ด้าน ดุริยางคศาสตร์ตะวันตกสู่
การปฏิบัติจริงในวงการวิชาชีพต่างๆ  จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
4. เปิดรายวิชาที่ให้ความรู้ด้านปฏิบัติดนตรีที่หลากหลาย และรู้
รอบ 

สามารถพัฒนาความรู้ ไ ด้ ด้ วย
ตนเอง 

1. เปิดสอนรายวิชาดุริยางคนิพนธ์ 
2. สอดแทรกกิจกรรมหรือมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า  
สังเคราะห์ วิเคราะห์ได้ด้วยตนเองและผลิตผลงานทางดนตรีได้
เป็นอย่างด ี
3.สอนแทรกในรายวิชาทางด้านปฏิบัติดนตรีตะวันตก สร้าง
ความช านาญในการคิดค้นเนื้อหาทางด้านดนตรีทั้งวิชาการและ
การปฏิบัติ 

  



 
 

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ สื่ อ
เทคโนโลยี ส าหรับงานดนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางดนตรี ใน
หลายรูปแบบ เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประพันธ์ การบันทึก
โน้ตดนตรี รวมถึงการส่งเสริมการน าไปใช้เพื่อการวิจัย 
2. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้สารสนเทศต่างๆ เพ่ือการค้นคว้า  
และต้องใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 

มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

1. จัดให้นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง มีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
2.  จัดการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต  พร้อมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะกับนิสิต เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงตนเองก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 

2.1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

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

 

- ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ใช้ผลการประเมินโครงการ 
- ประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนโดยเพื่อนนิสิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอน 
-ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบโดยตั้งกฎเกณฑ์ การส่งงาน 
การเข้าชั้นเรียน ตลอดจนการสอบ และ
การเตรียมตัวก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

- ประเมินจากการตรงเวลา
ความรับผิดชอบของนิสิตใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.1.3 ใช้หลักการและเหตุผล  
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น            

- มอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยและ
รวมถึงการให้การบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

- ประเมินจากรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 



 
 

  

2.1.4 มีจรรยาบรรณใน
วิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 

- มอบหมายงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการมี
จรรยาบรรณท้ังในทางวิชาการและการ
ปฏิบัติ 
 

- ประเมินจากการอ้างอิง
งานวิชาการในงานที่
มอบหมาย 
- ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
และวัดผลจากการสัมภาษณ์ 
เชิงทัศนคติ และชิ้นงาน 

  

2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาดุริยางคศาตร์
ตะวันตก 

-ให้ความรู้ผู้เรียนในเนื้อหาสาระและ
ทฤษฎีทางด้านดนตรีตลอดจนความ 
สัมพันธ์ระหว่างดนตรีตะวันตกกับสังคม  

- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การเรียนรายวิชา โดยการ
สอบข้อเขียน สอบภาค 
ปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน  

2.2.2 สามารถวิเคราะห์
รูปแบบทางดนตรี การคิด
สร้างสรรค์ การจัดการแสดง        
การประเมินผลและการ
สรุปผลของงานอย่างเป็น
ระบบ ตามหลักองค์ความรู้
ทางวิชาชีพดุริยางคศาตร์
ตะวันตกและสาขาที่เก่ียวข้อง 

- เน้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การออก
ภาคสนามเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้เข้าใจ 
-สอดแทรกเรื่องการใช้หลักตรรกะในการ
คิด วิเคราะห์งานทางดนตรีและการ
ท างานต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลในแง่ของการปฏิบัติการ   

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงานทาง
ดนตรี 

 

2.2.3 มีการพัฒนาความรู้
และทักษะทางดนตรีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

- จัดล าดับรายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน มีรูปแบบการสอนหลากหลาย 
ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
-สอดแทรกตามเนื้อหารายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ 
-สอนโดยสอดแทรกการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การเรียนรายวิชา โดยการ
สอบข้อเขียน สอบภาค 
ปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน  

2.2.4 สามารถใช้กระบวนการ 
วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม  
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์และ
ข้อค้นพบทางดนตรี 
 

- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้นการสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิดและ
เรียนรู้จากการค้นคว้า 

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงานทาง
ดนตรี 
 



 
 

  

2.2.5 มีความรู้ความสามารถ
ในการบูรณาการกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

- กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้นการสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิดและ
เรียนรู้จากการค้นคว้า เน้นการฝึกปฏิบัติ 
การออกภาคสนามเพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและเพ่ือให้เข้าใจมากขึ้น 

- ประเมินจากการผลการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
และการน าเสนอด้วยตนเอง 
 

  
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.3.1 ใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

- มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง หรือจากการสัมมนา การท า
โครงงาน การท าวิจัย 

- ประเมินจากผลงาน การ
ปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการ
แก้ปัญหาในระหว่างท างาน/
กิจกรรมของนิสิต 

2.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสถานการณ์ เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

- จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพ่ือให้นิสิต
วิเคราะห์สถานการณ์จริงเพ่ือให้มองเห็น
ปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

- ประเมินจากผลงาน การ
ปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการ
แก้ปัญหาในระหว่างท างาน/
กิจกรรมของนิสิต 

2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาทางดนตรีได้ 

- จัดให้มีรายวิชาที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสรุปผล
และอภิปราย 

- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัย ผลงานทาง
ดนตรี 
 

 - การทดสอบหรือมอบหมายงาน โดยมี
การตั้งค าถามหรือปัญหา อันน าไปสู่การ
หาผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการ
เปรียบเทียบข้อมูล 

 

2.3.4 สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะทางดนตรี
มาร่วมพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในด้านดุริยางค
ศิลป์ 

- จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางดนตรี ที่มีการบูรณาการทาง
ความคิด 

- ประเมินจากผลงานที่มี
ลักษณะบูรณาการ 
สร้างสรรค์และเป็นองค์
ความรู้ใหม่ 
- ใช้ผลประเมินของสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

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

- ประเมินจากพฤติกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และการ
แสดงออกของนิสิตในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน 

 
2.4.2 สามารถวางแผน ด าเนินการ 
แก้ปัญหาและรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของส่วนตัวและส่วนรวม
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

- มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและ
ก าหนดโจทย์ กติกา และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

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

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.5.1มีทักษะการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท างาน 
สร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน
ทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

- กระตุ้นให้นิสิตใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
ประมวลผล และน าเสนองานได้ 

- ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบาย อภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

2.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของ
การสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกและน าเสนอ
งานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับ 
ชัดเจน ตรงประเด็น เป็นขั้นเป็นตอน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
e-Learning และการทดสอบความรู้
พ้ืนฐาน 

- ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบาง
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

2.6 ทักษะพิสัย 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.6.1 มีความสามารถในทักษะ
การบรรเลงดนตรีและการแสดง 
รวมทั้งการดูรักษาซ่อมบ ารุง
เครื่องดนตรี 

- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอก
และเครื่องดนตรีอ่ืนๆ โดยการศึกษาและ
ฝึกซ้อมด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

- ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติรายบุคคล 

2.6.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
บรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ และ
การบริหารการจัดการวงดนตรี 

- การฝึกประสบการณ์การรวมวงในการ
แสดงดนตรีจากสถานการณ์จริง 

- ประเมินผลการเรียนรู้ การฝึก
ประสบการณ์การรวมวงในการ
แสดงดนตรีจากสถานการณ์จริง 
ที่มีการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม 

2.6.3 สามารถพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติ การสร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงานทางดนตรี 

- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานทางดนตรี 

- ประเมินผลจากโครงงานและ
การจัดการแสดงผลงานทาง
ดนตรี 

 
 
 



 
 

  

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

  

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
6. ทักษะพิสัย 
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กา
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ือง

 
แล
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อง
 

ตร
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รุป
ปร
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สา
มา

รถ
ใช

้เท
คโ

นโ
ลย

ีได้
อย

่าง
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

มีทั
กษ

ะท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร

์พูด
 เขี

ยน
 แ

ละ
 

ปฎ
ิสัม

พัน
ธ ์

ฝึก
ฝน

กา
รใ

ช้ร
่าง

กา
ยเ

พื่อ
สร

้าง
คว

าม
สม

บูร
ณ์ข

อง
สุข

ภา
พแ

ละ
จิต

ใจ
 

มีบ
ุคล

ิกภ
าพ

เป
็นที่

ยอ
มรั

บข
อง

สัง
คม

 

มีพ
ฤติ

กร
รม

กา
รป้

อง
กัน

 ส
ร้า

งเส
ริม

สุข
ภา

พ 

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

 1. กลุ่มวิชาภาษา                      

001201  ทักษะภาษาไทย 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

 

6. ทักษะพิสัย 

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

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้คว้า 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
001224   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                      

001278 ชีวิตและสุขภาพ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 5. กลุ่มวิชาพลานามัย                      

001281 กีฬาและออกก าลังกาย 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

  

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
  

 
 

 
รายวิชา 

 
 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

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

234111 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  1 

  

 
   

 
 

     

 
   

      

 
 

234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  2 

  

 
   

 
 

     

 
   

      

 
 

234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  1 
 

    
 

              
 

  

234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2 
 

    
 

              
 

  

234123 คีย์บอร์ดพื้นฐาน     
 

     
 

        
 

   

234131 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก  1  
 

   
 

     
 

           

234132 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก  2  
 

   
 

     
 

           

234213 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  3 

  

 
   

 
 

     

 
   

  
    

 
 



 
 

  

 

 
 

 

 
รายวิชา 

 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

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

234214 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  4   

 
 

   

  
   

 
  

      
 

 

234233 ทฤษฎีการประสานเสียง  1                     
 

           
234234 ทฤษฎีการประสานเสียง  2                                
234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก      

 

               

234315 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  5          

 
 

   

     
 

  
      

 
 

234316 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง
ดนตรตีะวันตก  6          

 
 

   

     
 

  
      

 
 

234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์           
 

           
234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก                     
234417 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวง

ดนตรตีะวันตก  7         

 

  
   

  
   

 
  

 
 

     
 

234481 การสัมมนาดนตร ี       
 

     
 

 
 

  
 

      
234482 พื้นฐานการวิจัยทางด้านดนตร ี       

 

     
 

       



 
 

  

 
 

 

 
รายวิชา 

 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

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

234224 การขับร้องประสานเสียง     
 

 
 

    
 

    
 

     
 

  

234225 ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์      
 

            
 

   

234317 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน  1  
 

   
 

              
 

  

234318 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน  2  
 

   
 

              
 

  

234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  3     
 

              
 

  

234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4     
 

 
 

             
 

  

234328 การขับร้องเพลงประสานเสยีงกลุม่ใหญ ่     
 

 
 

    
 

    
 

     
 

  

234329 การอ านวยเพลง      
 

 
 

         
 

    
 

  

234337 สวนศาสตร์การดนตรีตะวันตก   
 

   
 

    
 

  
 

         
234342 ดนตรีอาเซียน      

 

  
 

             

234351 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี                 
 

       
 

    
234352 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง         

 

  
 

       
 

    
234361 การประพันธ์เพลง     

 

        
 

       
 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
รายวิชา 

 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

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

234362 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตร้า     
 

               
 

 
234371 การสอนดนตรีตะวันตก          

 

    
 

       

234372 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรตีะวันตก                     

234373 การจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวง 
 

    
 

                

234374 หลักการวงโยธวาทติ          
 

    
 

       

234419 การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ ่
 

    
 

                

234475 การบริหารจัดการงานดนตร ี                     

234476 การผลิตผลงานดนตร ี           
 

          

234497 สหกิจศึกษา     
 

     
 

   
 

  
 

      

234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ     
 

     
 

   
 

  
 

      

234399 ดุริยางคนิพนธ ์1      
 

      
 

 
 

        

234499 ดุริยางคนิพนธ ์2      
 

      
 

 
 

        



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 234xxx ได้เทียบเคียงผลการเรียนรูเ้ข้าสู่ผลการเรยีนรู้ของหลักสูตรนีแ้ล้ว 

 
 
  
 

 

 
รายวิชา 

 
 

ชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย 

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

205200 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                  

   

205201 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                

     

205202 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อการน าเสนอผลงาน                  

   

781101 วัฒนธรรมอาเซยีนศึกษา                     

 



 

 

 
 

หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  (ดูภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิตโดย  

2.1.1 คณะกรรมการ (ซึ่งมิใช่ผู้สอนในรายวิชาที่จะทวนสอบ) เป็นผู้ประเมินข้อสอบ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และการให้คะแนนข้อสอบ 

2.1.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 หัวข้อ ตามหมวด
ของรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

(1) หมวดวิชาบังคับ ร้อยละ 60 ได้แก่ 
 -  วิชาด้านทฤษฎีดนตรีขั้นพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง  

-  วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 
    (2) หมวดวิชาเลือก ร้อยละ 40 โดยเลือกจากรายวิชาเลือกที่นิสิตได้เรียน 

2.1.3 ผลการประเมินวิชาต้องผ่านที่ประชุมของหลักสูตรโดยน าผลรายงานรายวิชา
มาพิจารณาร่วม 

2.1.4 ในรายวิชาการฝึกงานหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ/สหกิจศึกษา ต้องน าผล
การประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการมาร่วมพิจารณา 
 

2.2  เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนิสิตศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สรุปสาระส าคัญคือ  
                (1)  บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป (ข้อ 2 ในประกาศ)  
                 (2)  สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวร NULC เป็นผู้จัดสอบ 
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อ 5 ในประกาศ)  
                 (3)  ทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าไปใช้ โดยใช้ข้อสอบที่เทียบค่า
  ได้กับ TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น (บทน าและข้อ 6 ในประกาศ)  
                 (4)  นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้นเป็นต้นไป  
 

 2.3  การทวนสอบในภาคทักษะปฏิบัติดนตรีตะวันตก ของสาขาวิชาดุริยางคศาตร์ตะวันตก 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีขึ้น เพ่ือเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรีตะวันตกที่ได้ศึกษามา ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา  
  โดยการทวนสอบนี้บังคับใช้กับนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
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   2.3.1  คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 
  ผู้เข้าสอบต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ซึ่งผ่านการศึกษามาแล้ว

อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา และได้สอบผ่านรายวิชาที่สาขาได้คัดเลือกมาใช้ทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2.3.2  การเปิดสอบ 
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก จะจัดให้มีการทวนสอบความรู้ด้านดนตรีตะวันตก

ในภาคการศึกษาต้นของทุกปีการศึกษา   
  2.3.3 เกณฑ์การสอบ 

   ข้อสอบมีคะแนนรวม 100 คะแนน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 
ของแต่ละรายวิชาที่สาขาได้คัดเลือกมาใช้ทวนสอบ 

  กรณีสอบไม่ผ่าน ให้สอบใหม่ในคราวถัดไป 
  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2549” ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  
 
4. การส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของบัณฑิต 

หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาจะท าการส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อของบัณฑิต เพ่ือน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนต่อไป 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลา
ต่างๆ  

 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 
 



 

 

 
 

 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.2  จัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ 
 1.3  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 1.4  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร

และการจัดท าประมวลรายวิชา  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
  2.1.2  สนับสนนุให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน

ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
  2.1.3 การให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 
  2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2.2.3  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนา

หลักสูตรใหม่ 
  2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ลาเพ่ือเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการ 
  2.2.5  สนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และสังคมน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.6  เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้อาจารย์เลือกซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนรวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 

  2.2.7  จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2.8  มอบประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
   การบริหารหลักสูตรตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
       1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ ศธ. (พ.ศ. 2548) 
  1.2 งานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับ
สมัครนิสิตการเปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปี
การศึกษา ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหาร
จัดการด้านต่างๆตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 
  1.3 สาขาวิชามีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
เกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.4 สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าและกรรมการประจ าสาขาเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินปัญหาต่างๆ รวมทั้งเชิญกรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 
  1.5 คณะจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
สอนต่อไป 
  1.6 คณะจัดโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ
ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรโครงการและ
กิจกรรมต่างๆของสาขา 
  1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
อาจารย์ และนิสิตปัจจุบัน 
 
2. การบริหารทรัพยากร การเรยีนการสอนและการจัดการ 
 2.1   การบริหารงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้ต่อปีการศึกษาที่คณะฯ จัดสรรให้ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นหมวด
พัฒนานิสิตร้อยละ 60 หมวดพัฒนาอาจารย์ร้อยละ 40  

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม (ข้อมูลคณะ) 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       1. สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง 
   ส านักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดซื้อ 
  2. คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       คณะและส านักงานหอสมุดจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร 
สื่อต่างๆจากอาจารย์และนิสิต 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
    3.1  การรับอาจารย์ใหม่   
        การรับอาจารย์ใหม่ต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครตาม
เกณฑ์ สกอ. (กระทรวงศึกษาธิการ) และตามนโยบายของสาขาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
ก าหนดหลักฐานการสมัคร เกณฑ์การสอบเข้า ออกข้อสอบข้อเขียน ตรวจข้อสอบ 
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ รายงานผลการสอบไปยังคณะ 

2. คณะจัดท าประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร
ให้ชัดเจน ด าเนินการรับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
ก าหนดวันสอบให้ชัดเจน 

3. คณะกรรมการการคัดกรองผู้สมัคร (ในข้อ 1) ด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
เสนอผลการสอบให้คณะทราบ 

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตัดสินการรับเข้า 
    3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

1. อาจารย์ผู้สอนทุกคนสามารถเสนอแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการใน
ที่ประชุมของสาขาวิชาได้ตลอดเวลา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน ติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธีคือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 
ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา
พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพ่ือท า
ผลงานทางวิชาการ  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่มี        
    4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
  1. คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์เข้า

รับการอบรม สัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ 
  2. คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และ

การไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ 
  3. คณะและสาขาวิชาจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ การจัดการการ สอน

และวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่เป็นวิทยากร  
  4. คณะและสาขาจัดท าโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ ช่วยท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์รุ่นน้อง 



56 
 

 

  

  
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา หรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ  

2. คณะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตใน
ความดูแล เพ่ืออธิบายแผนการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเวทีให้ซักถาม 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และน าความรู้มา
ปฏิบัติจริงกับนิสิตในความดูแล 

4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) 
และแจ้งให้นิสิตทราบในแผนการสอนและในชั้นเรียน 

  5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 1. คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 

และเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขา 
 2. สาขาและคณะมีกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งได้รับเชิญมาให้ค าแนะน าและ

ความคิดเห็นเรื่องต่างๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และน าข้อมูลมา

เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
 4. สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน มาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2         
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศ
แล้ว) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อย ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

X X X X  

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

X X X X  

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X  

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

X X X X  

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
 

X X X X  

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 

   X  

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

100 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพ้ืนฐานที่มี Tutorial  
 

100 100 100 100  

7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial 
 

100 100 100 100  

7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่น าระบบ 
PDCA มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

100 100 100 100  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥50  

7.18 ร้อยละของนิสิตที่สอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครั้ง
แรกผ่านตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ
ใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 

    X 

7.21 มี Tutorial เพ่ือเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 

     

7.22 ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการ
สอบครั้งแรก 

     

 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
 หลักสูตรต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนด) 
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมี
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 อย่างครบถ้วนและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 7.6-7.12   
ที่จะถูกประเมินในแต่ละปี 
 ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 7.13-7.22 เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 7.14, 7.21 และ 7.22 ซ่ึงหลักสูตรนี้ไม่มี) 
 
 
 



 

หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า

หรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อน าไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

 2.  การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

 3.  การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 

 4. การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

 5. วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.  การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะฯ 
 2.  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน  กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
 3.  การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน

ของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
  4.  การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนโดย

ใช้ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนิสิตชั้นปีที่ 4 

ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์และ
การเปิดเว็บไซต์ (Web Site) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษ์หลักสูตรและการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและ ความก้าวหน้าของบัณฑิต
ที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่าน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

 4.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

 4.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

 



 

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

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

5.1 ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

5.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

5.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

5.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

5.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิด
ทางความประพฤต ิ

 ข้อ  6 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
6.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 



 

  

  
 

   6.2    มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาขอรับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับสาขาวิชานั้นๆ 

 ข้อ  7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
7.1   มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับรอง 
7.2   คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

7.2.1 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
  7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีการศึกษา 
                   7.3    ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

7.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 

7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

           7.4    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณา  
      จากคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 

                 7.5   การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 
7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความเห็นชอบ

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

7.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C 

 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
                 8.1     ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 

   8.2   การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 



 

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

ไว้ในข้อ 5 หรือมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ  10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 
       10.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษา

อ่ืน หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง
จะต้องไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  

10.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต โดย
ทางคณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา  

 ข้อ  11 ระบบการจัดการศึกษา 
11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะ หรือภาควิชาที่มีหน้าที่ 

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 
   11.2 สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
   11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษา

ออกเป็น 2 แบบ คือ 
                     11.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ 

ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ
และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชา ให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

                       11.3.2  แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวน
ชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค 

   11.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อน เพ่ือการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่า
ภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย  

   11.5  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดง
ถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

 



 

  

  
 

 
   11.6 การคิดหน่วยกิต 

  11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

     11.6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

     11.6.3  การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

                 11.6.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   11.7  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพ่ือให้
นิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
     11.10.2 นิสิตรอพินิจ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00   
   11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาในระบบ 

ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค 
แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้
น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสิตผู้นั้น ลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบ
การศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ข้อ 12 หลักสูตรสาขาวิชา 
    12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
      12.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า



 

ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

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

                 หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
                           12.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต 

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

หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
             12.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
     12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา

ใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้
กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต  

12.2   หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

   12.3   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็ม
เวลา และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  

              12.4   หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

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

   12.6   เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์  
ที่ปรึกษาและนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร สาขาวิชา  

 
 



 

  

  
 

 ข้อ  13  การลงทะเบียนเรียน 
     13.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หาก

นิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

     13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพ่ิม 
ถอนรายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  

    13.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอ
เพ่ิมรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

   13.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

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

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

              การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

                    กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 
22 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา
ต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หรือ มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

   13.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

        13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน และคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
ที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 

     13.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้อง
ขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพัก
การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/
เพ่ือรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่
ปฏิบัติตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  



 

             13.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลา
พักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนด 
เวลาสองปีนับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

              13.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือ
มีข้อตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียน
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติ
ให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยช าระค่าธรรมเนียม 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ  14  การเพิ่มและถอนรายวิชา   
14.1 การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน  2  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
     14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 

ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชา
ภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียน
ผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพ่ิมรายวิชานิสิตจะได้รับ
อักษร W  

     14.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิมและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 

     14.4 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้
น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏใน
หลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม 
รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับ
ขั้นใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

     14.5 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ให้ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  

 ข้อ  15  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
     15.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
     15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัด
และประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U   

     15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก  
รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

     15.4  สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด 
ดังนี้ 



 

  

  
 

     สัญลักษณ์   ความหมาย              ค่าระดับขั้น 
       A    ดีเยี่ยม (Excellent)            4.00 
       B+    ดีมาก (Very Good)            3.50 

  B    ดี (Good)             3.00 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly Good)            2.50 

       C    พอใช้ (Fair)             2.00 
      D+    อ่อน (Poor)             1.50 
       D     อ่อนมาก (Very Poor)            1.00 
       F    ตก (Failed)             0.00 
       S    เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
       U    ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
        I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
       W    การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
   15.5   ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผล

ด้วยอักษร S และ U 
   15.6  อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชา

นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การ
ให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดี
ที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือ
แก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของ
การลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I 
เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

   15.7  อักษร P เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ใช้
เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัด
และประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาค
ในสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อน
แล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

   15.8   อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
     15.8.1  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
     15.8.2  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
     15.8.3  นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
     15.8.4  มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 
   15.9   อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
   15.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 



 

     15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิต
สะสมเพียงครั้งเดียว 

     15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และ
ค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

     15.10.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิต
กับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 15.10.1 มารวมกันแล้ว
หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 15.9 และ
ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต
และค่าระดับข้ันที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

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

เรียนซ้ า    
   16.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า  
 ข้อ 17 การลา 
   17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
      นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ให้ยื่น

ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอน 

   17.2 การลาพักการศึกษา 
     17.2.1  นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอ่ืนใดซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

17.2.2  นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 



 

  

  
 

     17.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา 

   17.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอม
จากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

 ข้อ 18 การย้ายสาขาวิชา 
   18.1  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น 
   18.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     18.2.1  นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตาม
แผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ   

18.2.2   การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัด
และจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

                       18.2.3  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ลงทะเบียนเรียน  

                            18.2.4  เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหา
ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ 

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

แก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
   19.7  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ก าหนด

ไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     19.8.1  เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสม

เฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50 
     19.8.2  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ทั้งหมดไม่ถึง 1.75 
     19.8.3  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาขึ้นไป ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ทั้งหมดไม่ถึง 1.75  



 

 ข้อ  20 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
                      20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 

                 20.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                               20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P 
                          20.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 
                                      20.2.2.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่

ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

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

                                                20.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                                20.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

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

     20.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
   20.3  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดมหาวิทยาลัย

อาจพิจารณาอนุมัติรายๆ ไป 
   20.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิต หรือนักศึกษาที่โอนมาจาก
สถาบันอื่นและต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 



 

  

  
 

   20.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

     20.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุก

ภาคการศึกษา 
 ข้อ 22  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี ภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้ 

   22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
     22.1.1  เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับ

ระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใด
ทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่
น้อยกว่า 3.75 

     22.1.2  เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ
ขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก
สถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.50  

   22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 
     เหรียญทองแดง ให้กับนิสิตที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียน

เรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และ
ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าระดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 

 ข้อ 23  การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

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

ดัชนี  ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และ
มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  

 
 
 
 



 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ  25  นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ประกาศใช้ให้ใช้บังคับเดิมต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  26  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจประกาศ
ได้การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ
ตามทีเ่ห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก   ข. 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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           ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
 

1. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 กับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

ล า
ดับ

ที ่
  

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 

      1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - - 

      1.2 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต -  

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 84 97 
     2.1    วิชาบังคับ - 67 
     2.2    วิชาเลือก - 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 6 
         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 133 

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 กับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

ล า
ดับ

ที ่  
รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2548 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 

     1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 30 

     1.2 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต - 1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 103 
     2.1 วิชาบังคับ - 6 
     2.2 วิชาชีพ - 97 

           2.2.1 วิชาชีพบังคับ - 67 
           2.2.2 วิชาชีพเลือก - 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 139 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร  “ดุริยางคศาสตร์สากล” “ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก” เนื่องจากภาควิชาดนตรีวิทยาจัดท า

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สมัยนิยม 

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการวิพากย์หลักสูตร 

ซึ่งช่ือมีความคล้ายคลึงไม่ชี้เฉพาะ อาจท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ อีกทั้งเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน จึง
ควรช้ีให้เห็นชัดเจน 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30    หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30    หน่วยกิต 
    1.1 วิชาบังคับ                   30    หน่วยกิต 
    1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ   1    หน่วยกิต 

ปรับปรุงตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                       97 หน่วยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ                  103 หน่วยกิต  
   2.2  กลุ่มวิชาเอก 
         2.1  กลุ่มวิชาบังคับ           55  หน่วยกิต 

       2.1  วิชาบังคับ                    6 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

จากกลุ่มวชิาแกน                        6 หน่วยกิต 
205200  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1        3(3-0) 
205201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2      3(3-0)     
 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  
 เฉพาะ                              1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
 เชิงวิชาการ                  1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
 ผลงาน         1(0-2-1) 

แยกรายวิชาและปรับปรุง 
ให้มช่ัีวโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 

781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา           3(2-2-5) ตามนโยบายของคณะฯ 
234111 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 สากล 1                             3(2-2) 

       2.2  วิชาชีพ                    97 หน่วยกิต 
              2.2.1 วิชาชีพบังคับ    67 หน่วยกิต 

 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี

 สากล 2        3(2-2) 
234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  2         3(2–2–5) 

234113 การอ่านโนต้สากลและการฝึกโสตประสาท  1    
    3(2-2) 

234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  1 
   3(2–2–5) 

 
เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 234114 การอ่านโนต้สากลและการฝึกโสตประสาท  2     3(2-2) 

    3(2-2) 
234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  2 
   3(2–2–5) 

234115  คีย์บอร์ดพื้นฐาน           3(2-2) 234123  คีย์บอร์ดพื้นฐาน     3(2–2–5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
234141 ทฤษฎีดนตรสีากล 1   3(3-0) 234131 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก  1     3(2–2–5) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน

รหัสวิชา 234142 ทฤษฎีดนตรสีากล 2   3(3-0) 234132  ทฤษฎีดนตรตีะวันตก  2          3(2–2–5) 
234211 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี          
  สากล 3      3(2-2) 

234213  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  3       3(2–2–5) 

 
เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 234212 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตร ี

  สากล 4      3(2-2) 
234214  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  4        3(2–2–5) 

234241  ทฤษฎีดนตรสีากล 3    3(3-0) 234233 ทฤษฎีการประสานเสียง  1      3(2–2–5) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา พร้อมท้ังเพิ่มหน่วย
กิตการปฏิบตั ิ

234242  ทฤษฎีดนตรสีากล 4                    3(3-0)  234234 ทฤษฎีการประสานเสียง  2      3(2–2–5) 

234231 ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล  3(3-0) 234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก    3(3–0–6) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 

234360 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตร ี
 สากล 5     3(2-2)  

234315 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  5              3(2–2–5) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา และเปลี่ยนจากวิชา
เลือกมาเป็นวิชาบังคับ 234361 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตร ี

 สากล 6     3(2-2) 
234316 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  6              3(2–2–5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
234340 เคาน์เตอร์พอยท์ 1    3(2-2) 
234341 เคาน์เตอร์พอยท์ 2    3(2-2) 

234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์    3(2–2–5) รวมรายวิชาพร้อมทั้งระบุ
เจาะจงว่าศึกษาเฉพาะเพลง
ที่ระบุบันไดเสียงได ้

234343 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรสีากล   3(3-0) 234336 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 
       3(3–0–6) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 

234420 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตร ี
 สากล 7      3(2-2) 

234417 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
 ตะวันตก  7              3(2–2–5) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา และเปลี่ยนจากวิชา
เลือกมาเป็นวิชาบังคับ 

234491 การสัมมนาดนตรสีากล   1(0-2) 234481 สัมมนาการดนตร ี     1(0–3–1) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 

234390  พื้นฐานการวิจัยทางดนตร ี  3(2-2) 234482 พื้นฐานการวิจัยทางดนตร ี    3(2–2–5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
234491 การฝึกงาน            6  หน่วยกิต 
หรือ 
234498 การศึกษาอิสระ                    6  หน่วยกิต 

234497 สหกิจศึกษา             6  หน่วยกิต 
หรือ 
234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ              
    6 หน่วยกิต 

เปลี่ยนจากการฝึกงานและ
การศึกษาอิสระไปสูส่หกิจ
ศึกษาตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัฯ 

234391 โครงการวิจัยทางดนตร ี         3(1-4) 234399   ดุริยางคนิพนธ์   1             3  หน่วยกิต สร้างรายวิชาวิทยานิพนธ์โดย
น ารายวิชาเลือกมาพัฒนา
แยกออกเป็น 2 รายวิชาตาม
นโยบายมหาวิทยาลยัฯ 

234499   ดุริยางคนิพนธ์   2             3  หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.2  กลุ่มวิชาเลือก            30  หน่วยกิต 

        2.2.2  วิชาชีพเลือก            30  หน่วยกิต 
 

ปรับเปลีย่นหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเลือก 

234224  การขับร้องประสานเสียง 1           3(2-2) 
234225  การขับร้องประสานเสียง 2  3(2-2) 

234224 การขับร้องประสานเสียง    3(2–2–5) เปลีย่นช่ือวิชาและเปลีย่นรหัส
วิชา  โดยรวม 2 วิชาเข้าด้วยกัน 

234327  ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์    3(2-2) 234225 ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์     3(2–2–5)  
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

234226  ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 1  3(2-2) 234317 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน  1    3(2–2–5) 
234227  ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 2  3(2-2) 234318 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน  2    3(2–2–5) 
234228  การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 3    
  3(2-2) 

234326 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  3 
       3(2–2–5) 

 
เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 234229 การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท  4                 

     3(2-2) 
234327 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท  4 
       3(2–2–5) 

234326 การขับร้องเพลงประสานเสียงกลุม่ใหญ่                  
     3(2-2) 

234328 การขับร้องเพลงประสานเสยีงกลุม่ใหญ่ 
       3(2–2–5) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 



79 
 

 

  

  
 

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
234364  วาทยาการพื้นฐาน   3(2-2) 
234322  วาทยาการคณะนักร้องประสานเสยีง 3(2-2) 
234421  วาทยาการวงดนตร ี  3(2-2) 

234329 การอ านวยเพลง     3(2–2–5) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา โดยรวม 3 วิชาเข้า
ด้วยกัน และยา้ยไปเป็นวิชา
เลือก 

234342  สวนศาสตร์การดนตร ี  3(3-0) 
 

234337 สวนศาสตร์การดนตรีตะวันตก   3(3–0–6) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา และย้ายไปเป็นวิชา
เลือก 

234333  ดนตรภีูมิภาคเอเชีย    3(3-0) 234342 ดนตรีอาเซียน     3(3–0–6) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือ
วิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (2558) 

234322  เทคโนโลยีสารสนเทศดนตรีสากล   3(2-2) 234351 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี    3(2–2–5) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 234324  การบันทึกเสียง    3(2-2) 234352 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง    3(2–2–5) 

234344 การประพันธ์ดนตรสีากล 1  3(2-2) 
234345  การประพันธ์ดนตรีสากล 2  3(2-2) 
 

234361 การประพันธ์เพลง     3(3–0–6) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา โดยรวม 2 วิชาเข้า
ด้วยกัน 

234441  การเรยีบเรียงเสยีงประสาน  3(3-0) 234362  การเรยีบเรยีงเสียงประสานส าหรบัวง
 ออร์เคสตร้า     3(3–0–6) 

เปลี่ยนจากวิชาบังคับมาเป็น
วิชาเลือก พร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือ
วิชาและเปลี่ยนรหสัวิชา   

234349  การสอนดนตรสีากล   3(3-0) 234371 การสอนดนตรีตะวันตก    3(3–0–6)  

เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา 

234425 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรสีากล                                
      3(2-2) 

234372 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
 ตะวันตก       3(2–2–5) 

 

 234373 การจัดกิจกรรมบรรเลงรวมวง    3(2–2–5)  

รายวิชาใหม ่
 234374 หลักการวงโยธวาทติ    3(3–0–6)  
234424  การบรรเลงรวมวงดนตรีสากลวงใหญ ่ 3(1-4) 234419 การบรรเลงรวมวงดนตรีวงใหญ่  3(1–4–4) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน

รหัสวิชา 
234452  หลักการจัดการงานดนตรีสากล  3(3-0) 
234451  กฎหมายทางธุรกจิดนตรี  3(3-0) 

234475 การบริหารจัดการงานดนตร ี    3(3–0–6) เปลี่ยนช่ือวิชาและเปลี่ยน
รหัสวิชา โดยรวม 2 วิชาเข้า
ด้วยกัน 

 234476 การผลิตผลงานดนตร ี    3(2–2–5) รายวิชาใหม ่
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234220 เปียโน 1       3(2-2) 
234221 เปียโน 2                                   3(2-2) 
234222  ขับร้อง 1                3(2-2) 
234223 ขับร้อง 2              3(2-2) 
234230 ดนตรสีากลวิจักขณ์      3(3-0) 
234320 การปฏิบัติการบรรเลงดนตรีสมัยนยิม 3(1-4) 
234325  ผลงานการแสดงดนตรรีายบุคคล 1   3(1-4) 
234331 ประวัตดินตรตีะวันตก 1  3(3-0) 
234332 ประวัตดินตรตีะวันตก 2  3(3-0) 
234334 ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย  3(3-0) 
234335 ประวัติและผลงานทางการดนตรสีมัยนิยม 
       3(3-0) 
234336 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีแจส๊  บลูส์   
 และร็อค           3(3-0) 
234346 การประพันธ์ดนตรยีอดนิยม  3(2-2) 
234347 ดนตรสี าหรบัเด็กและเยาวชน  3(3-0) 
234348  ดนตรเีพื่อการบ าบดั  3(3-0) 
234422 ผลงานการแสดงดนตรรีายบุคคล  2  3(1-4) 
234423 การปฏิบัติการบรรเลงดนตรีคลาสสิค 3(1-4) 
234431 ประวัติและผลงานคีตกวเีฉพาะบุคคลที ่
 ส าคัญ     3(3-0) 
234432 วรรณกรรมส าหรับดนตรีบรรเลง  3(3-0) 
234442  ดนตรีกับสุนทรียศาสตร ์  3(3-0) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง r.L. 
2556 

 

แผนการศึกษาหลักปรับปรุงสูตร พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาต้น ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาต้น 

001111    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0) 001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
001171
  

ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0) 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 

3(3-0-6) 

001173 ทักษะชีวิต  2(1-2) 001278 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 
001XXX รายวิชาพลานามัย 1(0-2) 234111 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง

รวมวงดนตรตีะวันตก  1             
3(2-2-5) 

234111 ทักษะดนตรสีากลและการ
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 1 

3(2-2) 234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสต
ประสาท  1  

3(2-2-5) 

234113 การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท  1  

3(2-2) 234131 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก 1   3(2-2-5) 

234141 ทฤษฎีดนตรสีากล 1   3(0-0)    
รวม 18 รวม 18 

 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาปลาย ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาปลาย 
001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0) 001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0) 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
001134 อารยธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 
3(3-0) 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวิต  
3(3-0-6) 

234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรสีากล 2 

3(2-2) 001281 กีฬาและการออกก าลังกาย 
(บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 

234114 การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท  2 

3(2-2) 234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  2            

3(2-2-5) 

234115 คีย์บอร์ดพื้นฐาน 3(2-2) 234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสต
ประสาท  2 

3(2-2-5) 

234142 ทฤษฎีดนตรสีากล 2   3(3-0) 234132 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก 2   3(2-2-5) 
รวม 21 รวม 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาต้น ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาต้น 

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X) 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X) 001279 วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

205200 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0) 234213 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  3        

3(2-2-5) 

234211 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรสีากล 3 

3(2-2) 234233 ทฤษฎีการประสานเสียง  2 3(2-2-5) 

234231 ประวัติและวรรณกรรมดนตรี
สากล 

3(3-0) 234241 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

3234241 ทฤษฎีดนตรสีากล 3   3(3-0) 234123 คีย์บอร์ดพื้นฐาน 3(2-2-5) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 รวม 21 
          

       

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาปลาย ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาปลาย 

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X) 001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
001172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2) 001238 การรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) 
205201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0) 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1(0-2-1) 

234212 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรสีากล 4  

3(2-2) 234214 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  4    

3(2-2-5) 

234242 ทฤษฎีดนตรสีากล 4   3(3-0) 234234 ทฤษฎีการประสานเสียง  2 3(2-2-5) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
   781101 วัฒนธรรมอาเซยีนศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 18 รวม 19 
  

                                            

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาต้น ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาต้น 

234340 เคาน์เตอร์พอยท์ 1 3(2-2) 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

1(0-2-1) 

234364 วาทยาการพื้นฐาน 3(2-2) 234315 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  5 

3(2-2-5) 

234380 พื้นฐานการวิจัยทางดนตรีสากล 3(3-0) 234335 โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์ 3(2-2-5) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234482 พื้นฐานการวิจัยทางดนตร ี 3(2-2-5) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวม 18 รวม 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาปลาย ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาปลาย 
234342 สวนศาสตร์การดนตรีสากล 3(3-0) 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

การน าเสนอผลงาน 
1(0-2-1) 

234343 รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรสีากล 

3(3-0) 234316 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  6 

3(2-2-5) 

234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234336 รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรตีะวันตก  

3(3-0-6) 

234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234383 ดุริยางคนิพนธ์ 1 3 
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
   234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวม 15 รวม 19 
       
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาต้น ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาต้น 

234441 การเรยีบเรยีงเสียงประสาน 3(3-0) 234417 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลง
รวมวงดนตรตีะวันตก  7 

3(2-2-5) 

234491 การสัมมนาดนตรสีากล 1(0-3) 234481 การสัมมนาดนตร ี 1(0-2-1) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234484 ดุริยางคนิพนธ์ 2 3 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
234xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X) 234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 
   234xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

รวม 16 รวม 19 
                                       
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาปลาย ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาปลาย 

234491 การฝึกงาน 6 234497 สหกิจศึกษา  6 
 หรือ  หรือ   
234498 การศึกษาอิสระ 6 234498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
6 

รวม 6 รวม 6 
          
            



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
 
อาจารย์จีรรัตน์  เอ่ียมเจริญ 

1.  ประวัติ     
(ช่ือ-สกุล ภาษาไทย)    นางสาวจีรรตัน์  เอี่ยมเจริญ  

            (ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ)  Ms. Jeerarat  Eiamcharoen          
เพศ  หญิง   อายุ  30  ปี      
   

2.   การท างาน 
       2.1  ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย ์

2.2 สถานท่ีท างาน          
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

         ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 
โทรศัพท์ห้องท างาน 055-961623 โทรสาร 055-962000   
โทรศัพท์มือถือ 084-222-4818   

 E-mail : jib2212@hotmail.com 
 

3.  ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)          
  147 ม.13 ซ.พหลโยธิน 83 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี รหสัไปรษณีย์ 12130 

 
4.  ประวัติการศึกษา  

      

 
5.  ประสบการณ์ท างาน  

5.1 พ.ศ.2551- 2552   อาจารย์พิเศษ สาขาดุรยิางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

5.2 พ.ศ. 2552 -ปัจจุบัน    อาจารย์ประจ า สาขาดุรยิางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
6.  สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  

6.1  ดนตรีศึกษา 
6.2  เปียโน 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิที่ไห้รับ สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. ดนตรีศึกษา 2551 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุร ี 
ศศ.บ. ดนตรสีากล 2546 

Certificate The San Francisco School Certificate 
Level II 

Orff Schulwerk 2012 

Certificate The San Francisco School Certificate 
Level I 

Orff Schulwerk 2010 
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7.  ภาระงานสอน (ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา) 
 

 
8.  ประสบการณ์ด้านบริหาร   - 
 
9.  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  - 
 
10. ประสบการณ์และงานสร้างสรรค์  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา 

ระดับปริญญาตร ี

234111 Western Instrumental Skills and Ensemble I 

ดุริยางคศาสตร์
สากล 

234112 Western Instrumental Skills and Ensemble II 

234211 Western Instrumental Skills and   Ensemble III 

234212 Western Instrumental Skills and Ensemble IV 

234360 Western Instrumental Skills and Ensemble V 
234361 Western Instrumental Skills and Ensemble VI 
234420 Western Instrumental Skills and Ensemble VII 
234226 Basic Skills for Musical Instruments I 
234227  Basic Skills for Musical Instruments II 
234113 Sight-Singing and Aural Skills I 
234114 Sight - Singing and Aural Skills II 
234228 Sight-Singing and Aural Skills III 
234231 History and Literature of Western Music 
234349 Western Music Pedagogy 
001125 Music Appreciation 
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อาจารย์ภากร  สิริทิพา 
1.  ประวัติ     

  (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย)    นายภากร   สิริทิพา 
             (ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pargon  Siritipa             
  เพศ  ชาย  อายุ  35  ปี      

   
2.   การท างาน 

       2.1  ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย ์
2.2 สถานท่ีท างาน          

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
         ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
                                            รหัสไปรษณีย ์ 65000 
         โทรศัพท์ 081-2811096   

โทรสาร 055-961629   
  E-mail :  temmusic@hotmail.com 

 
3.  ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)          

  59 / 2 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000   
 
4.  ประวัติการศึกษา  

 
5.  ประสบการณ์ท างาน  

  5.1  2543-ปัจจุบัน  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

6.  สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  
6.1  เทคโนโลยีดนตร ี 

  6.2  ดนตรีบ าบัด 
  6.3  ดนตรีศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิที่ไห้รับ สาขา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ศป.ม. มานุษยดุรยิางค 
วิทยา 

2546 

ปริญญาตร ี สถาบันราชภฏัจันทรเกษม ค.บ. ดนตรีศึกษา 2542 
Certificate Universidad de Zaragoza, 

Zaragoza, España 
Certificación 
en Terapías Artístíco 
Creatívas 

Musicoterapia 2011 

Certificate Instituto Musicoterapia de 
Vitoria-Gasteiz, España 

Certificación 
en Musicoterapia 

Musicoterapia 2009 

ประกาศนียบตัร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ Spanish I-II ภาษาสเปน 2551 
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7.  ภาระงานสอน (ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา) 

 
8.  ประสบการณ์ด้านบริหาร 

  2555-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2553–2554    รองหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร (หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล) 
                        2550–2552    รองหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
                        2545-2552 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการดนตรี สังกัดส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

9.  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย - 
 

 

10. ประสบการณ์และงานสร้างสรรค์ 
   ผลงานประพันธ์และเรยีบเรียงบทเพลงมาร์ชและเพลงประจ าหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า  200  เพลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
การศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา 

ระดับ 
ปริญญาตร ี

234380 Introduction to Western Music Research 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

 

234481 Seminar in Western Music 
234115 Basic Keyboard 
232202 Arts and Music for Communication 
234233 Western Musical Information Technology 
234231 History and Literature of Western Music 
234411 Research in Music 
232202 Art and Music for Communication การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน 
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อาจารย์ภูมินทร์  ภูมิรัตน ์
1.  ประวัติ     

  (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย)            นายภูมินทร์   ภูมิรตัน ์  
            (ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ)      Mr. Phumin   Phumirat        

เพศ  ชาย     อายุ  33  ปี      
   

2.   การท างาน 
       2.1  ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย ์

2.2 สถานท่ีท างาน          
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

         ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  65000 
         โทรศัพท์ 055-961623  

โทรสาร 055-962000   
  E-mail :  oad_phumin@hotmail.com 

 
3.  ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)          

    307 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี รหสัไปรษณีย์ 72000 
     

4.  ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิที่ไห้รับ สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ.  ดุริยางคศาสตรส์ากล 2544 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ศป.ม.  มานุษยดุริยางควิทยา 2549 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปร.ด.  ดุริยางคศลิป์       (ก าลังศึกษา) 
 

5.  ประสบการณ์ท างาน  
  5.1  2544 - 2544         โรงเรียนสวัสดีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
  5.2  2546 - ปัจจุบัน      สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

6.  สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  
6.1  ดนตรีสากล 

  6.2  ดนตรีชาติพันธ์ุ 
  6.3  ดนตรีวิทยา 
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7.  ภาระงานสอน (ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา) 

 
 8.  ประสบการณ์ด้านบริหาร    
  2555-ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
9.  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  - 
10. ประสบการณ์และงานสร้างสรรค์  - 

                      เรียบเรียงเพลง มาร์ชคณะมนุษยศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา 

ระดับปริญญาตร ี

234111 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 1 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

 

234112 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 2 
234211 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 3 
234212 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 4 
234360 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 5 
234361 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 6 
234420 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรสีากล 7 
234424 การบรรเลงรวมวงดนตรสีากลวงใหญ ่
234452 หลักการจดัการงานดนตรสีากล 
234322 วาทยาการพื้นฐาน 
234226 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 1 
234115 คีย์บอร์ดพื้นฐาน 
234346 การประพันธ์ดนตรยีอดนิยม 
234231 ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล 
234334 ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย 
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อาจารย์วรชาติ  กิจเรณู 
1.  ประวัติ     

  (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย)    นายวรชาติ  กิจเรณ ู  
             (ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ)  Mr. Worachat  Kitrenu             
  เพศ  ชาย   อายุ  39 ปี      

   
2.   การท างาน 

       2.1  ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย ์
      

2.2 สถานท่ีท างาน          
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

         ต าบลท่าโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รหสัไปรษณีย์ 65000 
         โทรศัพท์ 081- 699 - 1911   

โทรสาร 055 - 961 - 6 23   
  E-mail :  worachatk@gmail.com 

 
3.  ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)          

    358 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130   
   

4.  ประวัติการศึกษา  
      
 

  
 
 
5.  ประสบการณ์ท างาน  

  5.1 2540-2541  โรงเรียนมัธยมสังคีต 
  5.2 2543-ปัจจุบัน  โครงการศึกษาดนตรสี าหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลยัดุรยิางคศิลป์ 
  5.3 2546-2547  โรงเรียนทิวไผ่งาม 
  5.4 2545-2547  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครปฐม 
  5.5 2551-ปัจจุบัน  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

6.  สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  
6.1 เครื่องสายสากล 

  6.2 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
 
 
 

ระดับการศึกษา          ชื่อสถาบัน วุฒิที่ไห้รับ        สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท             มหาวิทยาลยัมหิดล ศศ.ม ดนตรีวิทยา 2547 
ปริญญาตรี             สถาบันเทคโนโลยรีาช

มงคลธัญบรุ ี
ศศ.บ ดนตร ี 2541 
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7.  ภาระงานสอน (ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา) 

 
8.  ประสบการณ์ด้านบริหาร   - 
9.  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  - 
10. ประสบการณ์และงานสร้างสรรค์ 

  เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงส าหรับวงออร์เคสตราและวงแชมเบอร์ ประมาณ 100 บทเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปริญญาตร ี

234111 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 1 

ดุริยางคศาสตร์
สากล 

 

234112 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 2 

234211 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 3 

234212 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 4 

234360 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 5 

234361 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 6 

234420 ทักษะดนตรสีากลและการปฏิบตักิารบรรเลงรวมวง
ดนตรสีากล 7 

234226 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 1 
234227 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน 2 
234441 การเรยีบเรยีงเสียงประสาน 
234424 การบรรเลงรวมวงดนตรสีากลวงใหญ ่
234343 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล 
234346 การประพันธ์ดนตรยีอดนิยม 
001125 ดุริยางควิจักขณ ์ วิชาเลือกเสร ี



93 
 

 

  

  
 

อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู 
1.  ประวัติ     

  (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย)    นางสาววราภรณ์ ยูงหน ู  
             (ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ) Ms. Waraporn Yoongnoo              

เพศ  หญิง   อายุ  30  ปี      
 

2.   การท างาน 
       2.1  ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย ์
      

2.2  สถานท่ีท างาน          
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

         ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  65000 
         โทรศัพท์ 055961623  

โทรสาร 055962000   
  E-mail :  doraeaum@musician.org 

 
3.  ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)          

    65/38 ซ.สายลวด12 ถ.สายลวด ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
     

4.  ประวัติการศึกษา  

      
5.  ประสบการณ์ท างาน  

  5.1  2546-2547, 2549-2551 อาจารย์พิเศษดนตรีสากล โรงเรียนนานาชาติเซนตส์ตเีฟ่น         
  5.2  2547-2553 อาจารย์พิเศษ (ไวโอลิน) วิทยาลยัดรุิยางคศิลป์ ม.มหิดล  

 
6.  สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  

6.1  ดนตรีสากล 
  6.2  ดนตรีศีกษา 
  6.3  ไวโอลินศึกษา 
 

7.  ภาระงานสอน (ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา) 

 

ระดับการศึกษา          ชื่อสถาบัน วุฒิที่ได้รับ        สาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท             มหาวิทยาลยัมหิดล    ศศ.ม. ดนตรีศึกษา 2552 
ปริญญาตรี             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ กศ.บ. ดุริยางคศาสตรส์ากล   2546 

ระดับการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา 

ระดับปริญญาตร ี

234141  Theory of Western Music  

ดุริยางคศาสตร์สากล 
 

234111 Western Instrumental Skills and Ensemble  
234326 Recorder 
234364 Introduction to Conducting 
234226 Basic Skills for Musical Instruments 
001125 Music Appreciation วิชาเลือกเสร ี
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8.  ประสบการณ์ด้านบริหาร   - 
9.  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  - 
10. ประสบการณ์และงานสร้างสรรค์  - 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ. 
รายงานการประชุม/ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุม/ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 
กรรมการวิพากษ์ 
 1.   รองศาสตราจารย์นพพร   ด่านสกุล คณะศลิปกรรมศาสตร์   
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์   นักรบ  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์  
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 3.   อาจารย์บฤงคพ      วรอุไร            วิทยาลัยดรุิยศลิป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 จากการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลนั้น กรรมการผู้วิพากษ์ มีข้อสังเกต
ต่างๆ พร้อมท้ังการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  ดังนี้ 
 
 ข้อสังเกตจากกรรมการวิพากษ์ การด าเนินการของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
1 สาขาวิชามีโครงการจัดท าหลักสูตร ดุริยางคศาสตร์

สมัยนิยม จึงขอให้เปลี่ยนช่ือ 
เปลี่ยนจาก “ดุริยางคศาสตร์สากล” เป็น  
“ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก” 

2 จ านวนหน่วยกิตท่ีน้อยเกินไป ปรับเพิ่มรายวิชา 
3 ศึกษาหลักสตูรดนตรีของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีง ทั้ง

ในและต่างประเทศ 
ด าเนินการ 

4 เพิ่มรายวิชาประเภทการเรียบเรียงเสียงประสาน
ส าหรับวงออร์เคสตรา 

ด าเนินการ 

5 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับวงโยธวาทิต เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ด าเนินการ 

6 ตัดรายวิชาที่ไมไ่ด้ใช้ และคดิว่าไมม่ีประโยชน์ ด าเนินการ 
7 ปรับเปลีย่นแผนการศึกษาบางรายวิชา ด าเนินการ 
8 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาบางวิชาให้สอดคล้องกับ

หลักสตูร และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ 

9 เนื่องจากเปลี่ยนช่ือหลักสูตร ให้เปลี่ยนช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา ท่ีใช้ค าว่าดุริยางคศาสตรส์ากล 
หรือดนตรีสากล ให้เป็นดนตรตีะวนัตกหรือดรุิยางค
ศาสตร์ตะวันตกด้วย 

ด าเนินการ 

 
 


