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คณะมนุษยศาสตรFและสังคมศาสตรF 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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 1.4 จำนวนหน?วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
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 2.1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 8 

 2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

   

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร 12 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป>  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 ภาควิชามนุษยศาสตร9 

หมวดท่ี  1  ขPอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย   :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปE 

 ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Music 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ช่ือเต็ม  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลปE) 

   : Bachelor of Fine and Applied Arts (Music) 

 ช่ือยcอ  :         ศป.บ.(ดุริยางคศิลปE) 

   : B.F.A. (Music) 

3.  วิชาเอก 

 - 

4.  จำนวนหนXวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 129  หนcวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปl) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหcงชาติ พ.ศ. 2552 

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร9 พ.ศ. 2558 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใชP 

 ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเขPาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตcางชาติท่ีสามารถใชuภาษาไทยไดuเปvนอยcางดี 

  5.5  ความรXวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปvนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การใหPปริญญาแกXผูPสำเร็จการศึกษา 

 ใหuปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปE หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปE พ.ศ. 2560 กำหนดการเป}ดสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปlการศึกษา 2565 

 6.2 คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 ใหuความเห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 7/2564 วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใหuความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ัง

ท่ี 10/2564 วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหuความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั ้งท่ี 11/2564 วันที ่ 19 

พฤศจิกายน 2564   

7.  ความพรPอมในการเผยแพรXหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรuอมที่จะเผยแพรcคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ที่สอดคลuองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหcงชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร9  

พ.ศ. 2558 (มคอ. 1) ในปlการศึกษา 2567 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดPหลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 ศิลป}นหรือนักประพันธ9ดนตรี 

 8.2 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับดนตรี 

 8.3 รับราชการท่ีเก่ียวขuองกับงานทางดนตรี 

 8.4 บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับดนตรี 
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9.  ช่ือ - สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน<ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยFผูIรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ

ท่ี 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน<งทาง

วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ปQ 

พ .ศ.  

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย+ นายพงศ+พัฒน+  เหล5าคนค7า 
- ศป.ม. 

- ศศ.บ. 

- ดุริยางคศิลป> 

- ดนตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2558 

2554 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู7ช5วยศาสตราจารย+ นายคชสีห+  เจริญสุข 

- ปร.ด. 

- ศศ.ม. 

- ศศ.บ. 

- ดุริยางคศิลป> 

- การบริหารงานดนตรี 

- ดนตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ7านสมเด็จเจ7าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2564 

2558 

2551   

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย+ นายพงษ+พันธ+  เสาวดี 
- ดศ.ม. 

- ศศ.บ. 

- สังคีตวิจัยและพัฒนา 

- ดุริยางคศาสตร+สากล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2548 

4. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย+ นายชานน สืบสม 
- ศป.ม. 

- ศศ.บ. 

- มานุษยดุริยางควิทยา 

- ดุริยางคศาสตร+สากล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

2553 

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย+ นายศุภวุฒิ พิมพ+นนท+ 
- ดศ.ม. 

- ศป.บ. 

- ดนตรีแจ[สศึกษา 

- ดนตรีสากล 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก5น 

2561 

2555 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

11.  สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 สังคมไทยในป8จจุบันมีความก>าวหน>าในการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงอยFางรวดเร็ว 

ในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลFาวสFงผลกระทบตFอสังคม

และวัฒนธรรม ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตFางชาติที่เข>ามาในวัฒนธรรมผFานสังคมยุคดิจิทัล 

สFงผลตFอวิกฤติคFานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตFอไปจึงต>องให>

ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให>มีความสมบูรณY  มีทักษะความรู>และความสามารถปรับตัว

เทFาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข>มแข็ง ท้ัง

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให>เป[นไปอยFางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด พบวFามีป8จจัยที่ต>องเรFงรัดการดำเนินงานหลายประการ อาทิ การพัฒนารูปแบบและ

เทคนิคการแสดงของไทยให>มีความทันสมัย นFาสนใจและได>มาตรฐานในระดับสากล การสFงเสริมและ

ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี ภาพยนตรY และวีดิทัศนYแบบครบวงจร ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการ

พัฒนาดังกลFาวต>องมีความสอดคล>องกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรYชาติระยะ 20 ป̂ 

11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรYชาติระยะ 20 ป̂ มีวิสัยทัศนYในการพัฒนาประเทศไทยให>มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป[น

ประเทศพัฒนา ด>วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สFงผลให>ประเทศไทยมีความสามารถ

ในการแขFงขัน มีรายได>สูงอยูFในกลุFมประเทศพัฒนา โดยมียุทธศาสตรY 6 ด>าน ได>แกF 1) ด>านความมั่นคง 2) 

ด>านการสร>างความสามารถในการแขFงขัน 3) ด>านการพัฒนาและเสริมสร>างศักยภาพคน 4) ด>านการสร>าง

โอกาสความเสมอภาคและเทFาเทียมกันทางสังคม 5) ด>านการสร>างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป[นมิตรกับ

สิ่งแวดล>อม 6) ด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้การขับเคล่ือนการดำเนินงาน

ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรYชาติ 20 ป^ดังกลFาว จำเป[นต>องมีความสอดคล>องกับกรอบทิศทางตามนโยบาย

การพัฒนาสูFประเทศไทย 4.0 และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ 

ฉบับท่ี 13 ด>วย 

ดนตรีกำหนดให>อยูFในกลุFมของเศรษฐกิจสร>างสรรคY (Creative Economy) เพราะดนตรีเป[นการ

สร>างมูลคFาท่ีเกิดจากแนวคิดของมนุษยYขับเคล่ือนเศรษฐกิจ บนรากฐานของการใช>องคYความรู>การศึกษา การ

สร>างสรรคYงานและการใช>ทรัพยYสินทางป8ญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู>ของ

สังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมF โดยได>จัดอยูFในรูปแบบประเภทของเศรษฐกิจสร>างสรรคYของ

ประเทศสหราชอาณาจักร ใช>การแยกตามประเภทสินค>าและบริการ ประเภทการใช>วัฒนธรรมเป[นหลัก ใช>

ศิลปะเป[นหลัก องคYการทรัพยYสินทางป8ญญาโลก ใช>ประเด็นด>านลิขสิทธ์ิเป[นตัวกำหนด และดนตรีสากลเป[น

สFวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม และการแสดง ประเภทของเศรษฐกิจสร>างสรรคYของ UNCTAD และ 
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UNESCO และในป8จจุบันได>กลายเป[นเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรมสร>างสรรคY (Creative Industries) มีการ

จัดตั้งบริษัทผลิตงานเพลงมากมาย มียอดการจำหนFายผลงานเพลงของศิลปÅนของคFายเพลงสูงมาก บริษัท

การซื้อขายเครื่องดนตรี ตลอดจนโรงเรียนดนตรีภาครัฐและเอกชน สามารถสร>างเงินหมุนเวียนและสร>าง

มูลคFาเพิ่มทางด>านเศรษฐกิจของประเทศไทย สิ่งเหลFานี้เป[นตัวบFงชี้ถึงอัตราการพัฒนาของดนตรี ดังเห็นได>

จากการเผยแพรFทางสื่อตFาง ๆ ศาสตรYดังกลFาวมีสFวนในการพัฒนาสินค>านับวFาเป[นสิ่งที่สำคัญอยFางมากอยFาง

หน่ึงในการสร>างมูลคFาของสินค>าตFาง ๆ ให>กับผู>ประกอบการท่ีเก่ียวข>องกับธุรกิจดนตรี 

 11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทย 4.0 เป[นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต>องการปรับเปลี่ยนโครงสร>างเศรษฐกิจไปสูF 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด>วยนวัตกรรม สร>างความเข>มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสูFโลกด>วยความ

สมดุล สร>างคนไทยให>เป[น “มนุษยYที่สมบูรณY” ทั้งด>านพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและจริยศึกษา สร>าง

สังคมไทยเป[น “สังคมที่เกื้อกูลและแบFงป8น” โดยการเติมเต็มด>วยวิทยาการ ความคิดสร>างสรรคY นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรY เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะกลุFมอุตสาหกรรมสร>างสรรคY วัฒนธรรมและ

บริการที่มีมูลคFาสูง มีภารกิจที่เกี่ยวข>องกับการขับเคลื่อนสูFประเทศไทย 4.0 โดยเริ่มจากสินค>าและการ

บริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F คือ 1) อาหาร 2) ดนตรี ภาพยนตรYและวีดิทัศนY 3) การออกแบบ

และแฟช่ัน 4) มวยไทยและศิลปะการปáองกันตัวแบบไทย 5) เทศกาลประเพณี  

 การวางแผนหลักสูตรได>นำสถานการณYหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในด>านการประยุกตY

และปรับใช>วัฒนธรรมตFางชาติ ให>เหมาะสมและมีความสอดคล>องกับสังคมไทย ศิลปะดนตรีบางประเภทท่ี

เข>ามาในประเทศสามารถพัฒนาสังคมไทยได>อยFางสอดคล>องอยFางสมดุล สอดคล>องกับการใช>แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในทางด>านยุทธศาสตรYการสร>างความเข>มแข็ง

ของชุมชนและสังคมให>เป[นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เป[นเปáาหมายเชิงคุณภาพ ให>ชุมชนอยูFเย็น เป[นสุข 

มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดุลยภาพในการดำรงชีวิตภายใต>วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน ขับเคลื่อน

การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพบนฐานการใช>ภูมิป8ญญาและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังสอดคล>องกับ

นโยบายด>านการศึกษา ให>มีการขยายบทบาทของระบบการเรียนรู>ผFานองคYกรตFางๆ ที่เกี่ยวข>องกับการ

เรียนรู>ด>านความคิดสร>างสรรคY นโยบายด>านศิลปะและวัฒนธรรม ฟäãนฟูและเรียนรู>ความหลากหลายของ

ศิลปะและวัฒนธรรม เป[นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เสริมสร>างความเข>มแข็งให>สังคมไทย รวมท้ัง

สามารถปรับใช>ให>สอดคล>องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย เพื่อสร>างสังคมให>เป[นสังคมที่สมบูรณYแบบผลิต และ

เพ่ิมความคิดสร>างสรรคYมาใช>ได>อยFางสอดคล>องกับสภาพสังคมป8จจุบัน  

 

 

 

 



6 

 

12.  ผลกระทบจากข?อ 11.1 และข?อ 11.2 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สาขาวิชาดุริยางคศิลปå คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตระหนักใน

บทบาทและหน>าที่ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา เพื่อให>เกิด

คุณภาพที่เป[นมาตรฐาน โดยคำนึงถึงป8จจัยภายนอกและภายใน ได>แกF การเปลี่ยนแปลงโครงสร>างประชากร

สังคม วัฒนธรรม การเข>ามาของกระแสโลกาภิวัฒนY ความก>าวหน>าทางเทคโนโลยีภายในประเทศ รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐภายใต>รัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ยุทธศาสตรYชาติระยะ 20 

ป̂) 

 นอกจากนี้ จากสถานการณYการเฝáาระวังการแพรFระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดการเรียน

การสอนแบบปกติใหมF (New Normal) จากเดิมที่การนำเสนอผลงานดนตรีและพัฒนาการทักษะทางดนตรีท่ี

เน>นการนำเสนอในรูปแบบของการแสดงสด หลักสูตรฯ ได>มีการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการสร>างสรรคYผลงาน

ด>วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกเสียงหรือเรียบเรียงดนตรีเพื่อนำเสนอผFานสื่อดิจิทัล เพื่อเป[นทางเลือกใน

การนำเสนอผลงานสร>างสรรคYทางด>านดนตรีเพื่อประกอบสื่อตFางๆ อีกทั้งหลักสูตรยังปรับรูปแบบการเรียน

การสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวกับทักษะปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให>สอดคล>องกับระบบการเรียนออนไลนY ให>เป[นไปตาม

มาตรการการเฝáาระวังการแพรFระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังสอดคล>องกับยุทธศาสตรYชาติระยะ 20 ป̂ ใน

ข>อ 2 3 และ 4 ในประเด็นของการพัฒนาและเสริมสร>างศักยภาพทางดนตรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขFงขันเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข>องกับดนตรีในหนFวยงานรัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมบันเทิง และความ

เสมอภาคและเทFาเทียมในการใช>เทคโนโลยีนำเสนอผลงานสร>างสรรคYและทางดนตรีตามสื่อออนไลนYเพื่อเพ่ิม

ชFองทางในการนำเสนออยFางแพรFหลาย 

 ดังนั้น สาขาวิชาดุริยางคศิลปå ได>ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปå ซึ่งได>บรรจุรายวิชาที่มีความหลากหลายทั้งทางด>านทักษะและวิชาการ ที่จะชFวย

เสริมสร>างความรู>ความสามารถในการทำงานทางด>านเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานสร>างสรรคYทางดนตรี 

โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติดนตรี อันเป[นสิ่งที่สามารถนำไปสูFการเชื่อมโยงงานวิชาการ งานวิจัยท้ังในระดับ

ท>องถิ่น และระดับชาติ และนำไปเป[นพื้นฐานในการเรียนรู>ศาสตรYทางดนตรีขั้นสูงเพื่อพัฒนาบัณฑิตสูFความ

เป[นสากล การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนจึงมุ Fงเน>นให>นักศึกษาสามารถเรียนรู> และเชื ่อมโยง

ความสัมพันธYทางดนตรีและศาสตรYด>านอื่น ๆ รวมถึงการสร>างสรรคYงานภายใต>ภูมิป8ญญาตนเองในท>องถ่ิน 

การสร>างเครือขFายทางดนตรี เครือขFายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การจัดทำคูFมือการเรียนรู>ใน

รูปแบบตFางๆ พร>อมทั้งสร>างกำลังคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองคYกรและข>อมูลทางดนตรี เพ่ือ

นำไปสูFการเรียนรู>ตลอดชีวิตอยFางย่ังยืน 
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 12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศิลปå เป[นการปรับปรุง และพัฒนาให>สอดคล>องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด>วย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู>คูFคุณธรรม สำนึกในความเป[นไทย มีความรู>

และผูกพันตFอท>องถิ่น พัฒนาการวิจัยดนตรีที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนางานดนตรีในท>องถิ่นสูFสากล เสริมสร>างความรู>ความเข>าใจในคุณคFา ความสำนึก และความ

ภูมิใจในวัฒนธรรมทางดนตรีของท>องถิ่นและของชาติ เสริมสร>างความเข>มแข็งให>กับชุมชน ให>มีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานในชุมชน และท>องถ่ิน เพ่ือประโยชนY

ของสFวนรวม ประสานความรFวมมือ และชFวยเหลือเกื้อกูลกันระหวFางหนFวยงาน และสถานประกอบการ

ดนตรี ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน องคYกรปกครองสFวนท>องถิ่น และองคYการอื่นทั้งในและตFางประเทศ 

ศึกษา วิจัยดนตรี เพื่อหาแนวทางพัฒนาภูมิป8ญญาดนตรีในท>องถิ่น และเทคโนโลยีดนตรีสมัยใหมF ให>เหมาะ

กับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท>องถิ่นและภูมิภาค ศึกษาวิจัยดนตรีที่เกี่ยวข>องกับการ

สFงเสริม และศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาท>องถ่ิน  

นอกจากนี้ ได>ปรับให>มีความสอดคล>องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ได>แกF 

การจัดการศึกษาอยFางมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตให>ได>มาตรฐาน พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือ

เสริมสร>างความเข>มแข็งให>แกFชุมชนท>องถิ่น สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท>องถิ่นสูFสากล เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร>างสังคมอุดมป8ญญา 

13.  ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปTดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจากคณะ / ภาควิชาอ่ืนสามารถมาเรียนได? 

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปå นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน

สามารถเรียนเป[นวิชาเลือกเสรีได> 

 13.3 การบริหารจัดการ 

 บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประสานงานกับอาจารยYผู>สอน สาขาวิชา

และคณะท่ีเก่ียวข>อง ตามข้ันตอน และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน  
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หมวดท่ี  2  ข?อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

“สร>างบัณฑิตผู>มีคุณธรรม มุFงพัฒนาความเป[นมืออาชีพทางด>านดนตรี สร>างสรรคYงานดนตรีท>องถ่ินสูFสากล” 

 1.2 ความสำคัญ 

 การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของไทยในป8จจุบัน ได>มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยมี

จุดมุFงหมายเพื่อสFงเสริม และพัฒนาผู>เรียนให>รู>เทFาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการพัฒนาตน พัฒนา

อาชีพและพัฒนาสังคม ให>ผู>เรียนมีทักษะกระบวนการในการค>นคว>าหาความรู>ด>วยตนเอง เพ่ือพัฒนาคนไทย

ให>เป[นมนุษยYท่ีมีความสมบูรณYทั้งทางรFางกาย จิตใจ และสติป8ญญาควบคูFไปกับความรู>ทางวิชาการ มุFง

ปลูกฝ8งจิตสานึกที่ถูกต>องรู>จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ ่มสร>างสรรคY ใฝîรู > และเรียนรู>ด>วยตนเองอยFางมี

คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูFรFวมกับผู>อื่นได>อยFางมีความสุข ดังนั้นการ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรีแกFผู>เรียน จะทำให>สามารถนำความรู>ไปปรับใช>ให>

เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และเป[นท่ีต>องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 การผลิตบัณฑิตเพื่อให>ตอบสนองความต>องการของตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจ จำเป[นต>องให>

ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู> ที่เน>นการพัฒนาศักยภาพของผู>เรียนอยFางเต็มความสามารถ ให>

ผู>เรียนสามารถวิเคราะหY แก>ป8ญหา สร>างสรรคYนวัตกรรมและใฝîรู>ตลอดชีวิต ตลอดจนสามารถสร>างงาน 

ปรับตัวในโลกของงาน พ่ึงพาตนเองและเป[นประโยชนYตFอสังคมโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต>องเน>น

ให>ผู>เรียนเป[นผู>ที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู> เกิดการพัฒนาได>เต็มขีดความสามารถ เพื่อให>เป[นบัณฑิตซ่ึง

พร>อมด>วยความรู> ทักษะการปฏิบัติ และคุณธรรม  

 ดังนั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปå จึงมุFงเน>นผลิตบัณฑิตให>มีความ

รอบรู>ในศาสตรYทางดนตรีขั้นสูง ได>แกF การประพันธYเพลง การแสดงดนตรี ดนตรีโยธวาฑิต ดนตรีไทย ดนตรี

พ้ืนบ>าน ดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจïส ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีรFวมสมัย เทคโนโลยี และการสอนดนตรี ตลอดจน

สามารถนำความรู>ไปประยุกตYให>เกิดประโยชนYแกFหนFวยงานที่เกี่ยวข>องกับดนตรี องคYกร ชุมชน สถาบันและ

ประเทศชาติ สามารถพัฒนาองคYความรู>ใหมFๆ และถFายทอดความรู>ให>กับสังคม ให>ทันสมัยและสอดคล>องกับ

สถานการณYในป8จจุบัน รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดนตรีท่ีเก่ียวข>อง 

 1.3 วัตถุประสงค5 

  1) เป[นผู>มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป[นไทย รักและผูกพันตFอท>องถิ่นของตนตFอ

วิชาชีพดนตรี ตFอตนเอง ตFอผู>อ่ืนและตFอสังคม   

  2) สามารถนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกตYใช>ในการปฏิบัติงานด>านดนตรีได>อยFางมี

ประสิทธิภาพตามยุคสมัยการเปล่ียนแปลงของสังคม 
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  3) มีความรู>ความสามารถทั้งด>านทักษะ ทฤษฎี และการปฏิบัติดนตรี ตามความถนัดและความ

ถนัดเฉพาะตนได>อยFางมืออาชีพ 

  4) มีความรู>ความสามารถทางดนตรีตามมาตรฐานสากล สามารถสร>างสรรคYผลงานทางดนตรี 

และมีทักษะในการจัดการทางดนตรี รวมท้ังสามารถเป[นผู>ประกอบการทางดนตรีได> 

  5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหY สังเคราะหY ประเมินคุณคFาทางสุนทรียได>อยFางมี

วิจารณญาณ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน / ตัวบRงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให>มีมาตรฐาน

ไมFต่ำกวFาเกณฑYท่ี สป.อว. กำหนด

และสอดคล>องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหFงชาติ

พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม

ศาสตรY พ.ศ. 2558 

1.1 ปร ับปร ุงหล ักส ูตรให > เป [นไปตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

(มคอ.1) สาขาศิลปกรรมศาสตรY พ.ศ. 2558 

จาก สป.อว. 

 

 

1. เอกสารการปรับ 

ปรุงหลักสูตร 

2. การรับทราบหลัก 

สูตรจาก สป.อว. 

 

2. พัฒนาระบบและกระบวน การ

จัดการเรียนการสอนให>บัณฑิต

มีอัตลักษณY เกFงงาน เกFงคน เกFง

คิด เกFงครองชีวิต และเกFงพิชิต

ป8ญหา เป[นท่ีต>องการของแหลFง

จ>างงานระดับแนวหน>าของ

ประเทศ (Demand Based 

Competency)  

 

2.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาป8จจัยพื ้นฐานท่ี

จำเป[นตFอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซ่ึง

หลักสูตรจะนำมาใช>ในการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา เชFน 

 2.1.1 สร >างว ัฒนธรรมองค Yกรด >วย

จิตสำนึกของความใฝîรู>ใฝîเรียน 

 2.1.2 ส Fงเสร ิมให>น ักศ ึกษาสามารถ

พ ัฒนาภาษาอ ังกฤษด >วยตนเองโดยมี

โครงการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึง

รับผิดชอบโดยสถาบันภาษา 

 2.1.3 จัดให>มีการแลกเปลี ่ยนทักษะ

โครงการฝôกอบรม โครงการศึกษาดูงานแกF

คณาจารยYเพื่อปรับระบบการเรียนการสอน 

ที ่เน>นนักศึกษาเป[นศูนยYกลางและมีสFวน

รFวมกันระหวFางผู>เรียนและผู>สอน โดยเน>น

1. มีเอกสาร มคอ.2, 

3, 5 ท่ีสมบูรณY 

2. มีแผนการสอนใน

รูปของ มคอ.3 และ 

4 ที่เอื้อตFอการเรียน 

รู>ด>วยตนเอง 

3. นักศึกษาจะต>องมี

การฝôกงานหรือสห

กิจศึกษา  

4.  มีมคอ. 3 ค ู F กับ 

มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ี

เปÅดสอน 

5. ร>อยละนักศึกษา 

ท ี ่ ท ำด ุ ร ิ ยน ิ พนธY

ระดับปริญญาตรี  
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แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน / ตัวบRงช้ี 

กระบวนการเรียนรู>ท่ียึดหลักให>เห็น ให>คิด 

ให>ค>นหาหลักการ (ทฤษฎี) และให>ปฏิบัติ 

 2.1.4 จัดให>มีการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับวิชาชีพโดยเน>นการพูดและฟ8ง ตาม

จำนวนหนFวยกิตท่ีกำหนดไว>ในหลักสูตร 

2.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู>ตามหลักสูตร

สูFคุณภาพโดยมุFงผลที่บัณฑิตมีความสามารถ

ในการประย ุกต Yและบ ูรณาการความรู>

โดยรวม มาใช>ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

ได>แกF 

 2 . 2 . 1  มหาว ิ ทยาล ั ยม ี ร ะบบงาน

สนับสนุนด>านภาษาตFางประเทศอยFางจริงจัง

โดยมีห>องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื ่อสารท่ี

สามารถเรียนรู>ได>ด>วยตนเอง 

 2.2.2 ให>นักศึกษาทำดุริยนิพนธYหรืองาน

สร>างสรรคYระดับปริญญาตรีทุกคน 

 2.2.3 มีการประเมินผลการสอนท่ีเอ้ือตFอ

ระบบ PDCA เพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การสอนโดยตนเอง 

2.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาท่ี

ชี ้ว ัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต 

(Competency Based Assessment) โดย

จัดให>มีระบบวัดความสามารถในการใช>

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการส่ือสาร 

6. ร>อยละนักศึกษา

ที่สอบภาษาอังกฤษ

ผFานตามหลักเกณฑY 

7. ร>อยละนักศึกษา

ท ี ่สอบเทคโนโลยี

สารสนเทศผFานตาม

หลักเกณฑY 

8. ร>อยละบัณฑิตที่มี

ง านทำ/ประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 

1 ป̂ 

9. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจและ 

ความค ิดเห ็นของ

ผู>ใช>บัณฑิต 

3. การพัฒนาการเรียนการสอน 3.1 สFงเสริมสนับสนุนให>บุคลากรเข>าอบรม/

สัมมนา เพิ่มพูนความรู>ประสบการณYทั้งใน

ประเทศและต F างประเทศ เพ ื ่ อนำมา

พัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 สนับสนุนการผลิตเอกสาร และส่ือการ

เรียนการสอนของอาจารยY 

จำนวนปริมาณ

โครงการ ท่ีเข>ารับ

อบรมตFออาจารยY ใน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน / ตัวบRงช้ี 

4. การพัฒนานักศึกษา 

 

4.1 นำกระบวนการวิจัยมาจากการเรียน

การสอน มาบูรณาการสร>างสรรคYผลงาน

ทางดนตรี 

4.2 สFงเสริมการพัฒนาศักยภาพงานดนตรี 

4.3 การสร>างสรรคYผลงานทางดนตรี 

1. ดุริยนิพนธYระดับ

ปริญญาตรี  

2. รายงานผลการ

ดำเนินโครงการ ตาม

แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร 

ประจำป̂การศึกษา 

3. กิจกรรม ชิ้นงาน 

ผลงานสร>างสรรคY 

5. การบริการวิชาการ และทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

5.1 สFงเสริมการนำความรู>ทางวิชาการด>าน

ดนตรี ทั้งภายในและหนFวยงานภายนอก มา

สูFการอนุรักษY พัฒนาศิลปวัฒนธรรมดนตรี 

1 .  โ คร งการห รือ

ก ิ จ ก ร ร ม บ ร ิ ก า ร

วิชาการ 

2 .  โ คร งการห รือ

กิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6. ปรับปรุงหลักสูตรให>มีความ 

ท ันสม ัย  สอดคล >องก ับความ

ต >องการของผ ู > ใช >บ ัณฑ ิตหรือ

ตลาดแรงงาน 

 

6.1 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

6.2 สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น

ของผู>ใช>บัณฑิต 

6.3 สำรวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการ 

6.4 สำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตFอ

หลักสูตร 

 

1. ผลสำรวจภาวะ 

การม ี ง านทำของ

บัณฑิต  

2. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจและ 

ความค ิดเห ็นของ

ผู>ใช>บัณฑิต 

3. ผลการประเมิน

ความค ิดเห ็นของ 

สถานประกอบการ 

4. ผลการประเมิน

ความค ิดเห ็นของ

บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ ม ี ตF อ

หลักสูตร 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร?างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

 ระบบการศึกษาใช>ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป^การศึกษาแบFงออกเป[น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมFน>อยกวFา 15 สัปดาหY ทั ้งนี ้ ให>เป[นไปตามข>อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วFาด>วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

 กำหนดให>มีระยะเวลาและจำนวนหนFวยกิตเทียบเคียงกันได>กับการศึกษาภาคปกติ และใช>

ระยะเวลาเรียนไมFน>อยกวFา 8 สัปดาหY ทั้งนี้ ให>เป[นไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวFาด>วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวFาด>วยการ

จัดการศึกษาในภาคฤดูร>อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช) 

 1.3  การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

 ให>การเทียบเคียงหนFวยกิตในระบบทวิภาคเป[นไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวFาด>วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

  ภาคฤดูร>อน    เดือนเมษายน - พฤษภาคม 

 ทั้งน้ีให>เป[นไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวFาด>วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

 2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

 เป[นผู>สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทFาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีให>เป[นไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวFาด>วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
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 2.3 ป̀ญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

 นักศึกษาใหมFอาจขาดทักษะการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฎีทางดนตรีและทักษะการปฏิบัติ

เคร่ืองดนตรี รวมถึงการปรับตัวด>านการเรียนและการใช>ชีวิตในระดับอุดมศึกษา   

 2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขป̀ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา และจัดอบรมด>านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการค>นคว>า ทักษะทฤษฎีดนตรีและทักษะการปฏิบัติดนตรีด>านตFาง ๆ ให>แกFนักศึกษาแรกเข>า รวมถึงจัด

กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน เพ่ือให>นักศึกษาได>มีโอกาสแสวงหาความรู>ใหมFเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาดนตรีแขนง

ตFาง ๆ  

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปd  

ระดับ  / ชั้นปd 

จำนวนนักศึกษาในแตRละปdการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นป^ที ่1 

ชั้นป^ที ่2 

ชั้นป^ที ่3 

ชั้นป^ที ่4 

40 40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

รวม 40 80 120 160 160 

จำนวนบัณฑิตที่คาดวRาจะสำเร็จการศึกษา 40 40 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน งบประมาณที่ต?องการ (รายรับ) 

ปdงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

รวมทั้งสิ้น 190,000 330,000 470,000 550,000 650,000 

หมวดเงิน งบประมาณ (รายจRาย) 

ปdงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบดำเนินการ      

 - คFาตอบเทน 20,000 40,000 80,000 80,000 80,000 

 - คFาใช>สอย 30,000 60,000 90,000 100,000 120,000 

 - คFาวัสดุ 40,000 80,000 100,000 120,000 150,000 

งบลงทุน      

 - ครุภัณฑY  100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวมทั้งสิ้น 190,000 330,000 470,000 550,000 650,000 

 * หมายเหตุ ประมาณการคFาใช>จFายตFอหัวในการผลิตบัณฑิต 16,400 บาท/คน/ป̂ 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

 เป[นแบบช้ันเรียนโดยให>เป[นไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วFาด>วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

 2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข?ามมหาวิทยาลัย  

 ให>เป[นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วFาด>วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วFาด>วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 

3.  หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

 3.1 จำนวนหนRวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หนRวยกิต 

 3.2 โครงสร?างหลักสูตร 

 เกณฑ5มาตรฐานหลักสูตร  

(มคอ.1) 

โครงสร?างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมRน?อยกวRา 30 30 

1) กลุFมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  10 

2) กลุFมวิชามนุษยศาสตรY  6 

3) กลุFมวิชาสังคมศาสตรY  6 

4) กลุFมวิชาคณิตศาสตรYวิทยาศาสตรY 

และเทคโนโลยี 

 8 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมRน?อยกวRา 84 93 

1) วิชาแกน  30 

2) วิชาเฉพาะด?าน  38 

 2.1 กลุFมวิชาทักษะปฏิบัติ   8 

    2.2 เทคโนโลยีดนตรี   15 

    2.3 กลุFมวิชาความคิดสร>างสรรคYทางดนตรี  15 

3) กลุRมวิชาเอก  25 

    3.1 กลุFมวิชาบังคับ  12 

    3.2 กลุFมวิชาดุริยนิพนธY  6 

 3.3 ฝôกประสบการณYวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวม ไมRน?อยกวRา 120 129 
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1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับกFอนหลัง 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากงFาย หรือช้ันป ̂

หมวดวิชาและหมูFวิชา 

 3.3 รายวิชา 

  3.3.1 ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

  3.3.2 การจัดหมวดวิชา หมูFวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูFวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เป[นแนวทาง 

  3.3.3 การจัดหมวดวิชาและหมูFวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

   1) ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 

   2) ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 

   3) อาศัยผู>เช่ียวชาญ 

  3.3.4 รหัสวิชาประกอบด>วยตัวเลข 7 ตัว โดย 

   เลข 3 ตัวเแรกเป[นหมวดวิชาและหมูFวิชา 

   เลขตัวท่ี 4 บFงบอกถึงระดับความยากงFายหรือช้ันป̂ 

   เลขตัวท่ี 5 บFงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

   เลขตัวท่ี 6,7 บFงบอกถึงลำดับกFอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกำหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเน้ือหาวิชากลุFมยFอยของสาขาวิชา  ดังน้ี 

กำหนดเลข 206 หมูFวิชาดุริยางคศิลปå 

 

กลุRมวิชา การกำหนดรหัสวิชา 

ปฏิบัติดนตรีไทย 206_1__ 

ทฤษฎีดนตรีไทย 206_2__ 

ทฤษฎีดนตรีสากล 206_3__ 

ปฏิบัติดนตรีสากล 206_4__ 

สร>างเสริมทักษะทางด>านดนตรีและนำความรู>ข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตYใช> 206_5__ 

เทคโนโลยีทางดนตรี 206_6__ 

การฝôกประสบการณYวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 206_7__ 

โครงการพิเศษ ป8ญหาพิเศษ วิทยานิพนธY โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา 

และการวิจัย                          

206_8__ 
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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนRวยกิต 

 1. กลุRมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร เรียนจำนวน 10 หนRวยกิต 

  1.1 วิชาบังคับ  บังคับเรียน 6 หนRวยกิต ดังน้ี 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       2( 4-0-2 )  

 (Thai for Communication)  

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร       2(2-0-4) 

 (English for Communication) 

0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันพูด -การฟ8ง    2(2-0-4) 

 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

  1.2 วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาตRอไปน้ี  4  หนRวยกิต 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค>นคว>า      2(2-0-4) 

 (Information Searching for Study) 

0001105 เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน-การอFาน    2(2-0-4) 

 (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารวัฒนธรรม       2(2-0-4) 

 (English for Cultural Communication) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 

 (English for Communication in the Workplace) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 

 (Chinese for Daily Life Communication) 

 2. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5 เลือกเรียนจำนวน 6 โดยเลือกจากรายวิชาตRอไปน้ีหนRวยกิต  

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา      2(2-0-4) 

 (Buddhism for Development) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาตนเอง       2(2-0-4) 

 (Psychology for Self Development) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต       2(2-0-4) 

 (Music and Life Appreciation)  

0002104 ศิลปะและการออกแบบ       2(2-0-4) 

 (Arts and Design)  

0002105 สุนทรียภาพการแสดง       2(2-0-4) 

 (Art Performance Appreciation) 
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0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต        2(2-0-4) 

 (Meditation for Life Development) 

 3. กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 เรียนจำนวน 6 หนRวยกิต 

  3.1 วิชาบังคับ บังคับเรียน 2 หนRวยกิต ดังน้ี 

0003107 ความเป[นพลเมืองท่ีดี        2(2-0-4) 

 (Smart Citizenship) 

 3.2 วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาตRอไปน้ี 4 หนRวยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 

 (Thai Society System) 

0003102 ระบบสังคมโลก        2(2-0-4) 

 (Global Society System) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 

 (Business and Daily Life) 

0003104 ไทเลยศึกษา         2(2-0-4) 

 (Loei Study)  

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน      2(2-0-4) 

 (Thailand and ASEAN Community) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 

 (Economy in Daily Life)  

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 

 (Law in Daily Life)  

 4. กลุRมวิชาคณิตศาสตร5 วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี เรียนจำนวน 8 หนRวยกิต โดยเลือก

จากรายวิชาตRอไปน้ี 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 

 (Thinking and Decision Making)   

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรYสำหรับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 

 (Computer Technology for Daily-Life)      

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ       2(2-0-4) 

 (Exercise for Health) 

0004104 วิทยาศาสตรYและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 

 (Science and Technology for Quality of Life) 
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0004105 วิทยาศาสตรYเพ่ือสุขภาพ       2(2-0-4) 

 (Science for Health) 

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดล>อม        2(2-0-4) 

 (Life and Environment)  

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเคร่ืองใช>ในชีวิตประจำวัน    2(2-0-4) 

               (Household Appliances Maintenance Techniques) 

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวYในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 

 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หนRวยกิต 

 1. วิชาแกน บังคับเรียน     30 หนRวยกิต  

2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 

 (Music Theory 1) 

2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  3(3-0-6) 

 (Music Theory 2) 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  3(3-0-6) 

 (Music Theory 3) 

2061303 ประวัติดนตรีตะวันตก  3(3-0-6) 

 (History of Western Music) 

2061201 ทฤษฎีดนตรีไทย  3(3-0-6) 

 (Thai Classical Music Theory) 

2062501 ปรัชญาและสุนทรียศาสตรYทางดนตรี      3(3-0-6) 

 (Philosopy and Aesthentic of Music) 

2063501     ลีลาสอดประสานทำนอง  3(2-2-5) 

 (Counterpoint) 

2062502 การประพันธYดนตรีคลาสสิก  3(2-2-5) 

 (Classical Music Composition) 

2063502 ทฤษฎีการสอนดนตรีและพ้ืนฐานดนตรีศึกษา     3(2-2-5) 

 (Music Pedagogy Theory and Music Education Fundamentals) 

2064501 หลักการบริหารวงโยธวาทิต       3(2-2-5) 

 (Principles of Military Band Management) 
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 2.  วิชาเฉพาะด?าน ให?เรียนรายวิชาจากกลุRมตRอไปน้ี    38 หนRวยกิต  

  2.1 กลุRมวิชาทักษะปฏิบัติ บังคับเรียน    8 หนRวยกิต 

2061501 ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรี      2(2-0-4) 

 (English of Music)  

2061502 การฝôกโสตทักษะและการอFานโน>ต 1      1(0-2-1) 

 (Sight Singing and Ear Training Skills 1)    

2061503 การฝôกโสตทักษะและการอFานโน>ต 2      1(0-2-1)  

 (Sight Singing and Ear Training Skills 2)  

2062401 ปฏิบัติรวมวง 1  1(0-2-1) 

 (Ensemble 1) 

2062402 ปฏิบัติรวมวง 2  1(0-2-1) 

 (Ensemble 2) 

2063403 ปฏิบัติรวมวง 3  1(0-2-1) 

 (Ensemble 3) 

2063404 ปฏิบัติรวมวง 4  1(0-2-1) 

 (Ensemble 4) 

        2.2 กลุRมวิชาเทคโนโลยีดนตรี บังคับเรียน   15 หนRวยกิต 

2061601 คอมพิวเตอรYดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 (Computer System for Music) 

2062601 เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง  3(2-2-5) 

 (Audio Technology) 

2062602 การออกแบบและจัดระบบเสียง  3(2-2-5) 

 (Design and Organization of Sound Systems) 

2064601 การผลิตผลงานทางดนตรีด>วยคอมพิวเตอรYและดนตรีประกอบส่ือดิจิทัล  3(2-2-5) 

 (Production of Computerized Music and Music Digital Media) 

2063601 ปฏิบัติการบันทึกเสียง       3(2-2-5) 

 (Practice Recording)  

             2.3 กลุRมวิชาความคิดสร?างสรรค5ทางดนตรี ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตRอไปน้ี 15 หนRวยกิต 

2063513     การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง      3(2-2-5) 

 (Music Stage Performances) 

2062508 การซFอมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองต>น  3(2-2-5) 
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 (Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair) 

2061506 ดนตรีรFวมสมัย  3(2-2-5) 

 (Contemporary Music) 

2062111 ดนตรีพ้ืนบ>านไทยภาคอีสาน  3(2-2-5) 

 (Folk Music of the Northeast of Thailand)  

2064321  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 

 (Arranging for Marching Band Music)  

2062112 ดนตรีพ้ืนบ>านไทยภาคกลาง  3(2-2-5) 

 (Folk Music of the Central of Thailand) 

2062309 การอำนวยเพลงเบ้ืองต>น  3(2-2-5) 

 (Introduction to Conducting) 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม  3(2-2-5) 

 (Introduction to Field Music Research) 

2062506 ความสัมพันธYระหวFางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก  3(2-2-5) 

 (Thai Music Related to Western Music) 

2062513     การจัดการวงดนตรี  3(2-2-5) 

 (Music Ensemble Management) 

2063304 การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก  3(2-2-5) 

 (Arranging for Children Song) 

2063305 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับร>องประสานเสียง  3(2-2-5) 

 (Arranging for Chorus) 

2063326 รูปแบบและการวิเคราะหYดนตรีตะวันตก  3(2-2-5) 

 (Analysis of Western Music) 

2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ  3(2-2-5) 

 (History of Thai Popular Song) 

2064306 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจïส  3(2-2-5) 

  (Jazz Arranging) 

2063504 การประพันธYคำร>องและเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม  3(2-2-5) 

  (Song Writing and Arranging Popular Music) 

2063506 จิตวิทยาดนตรี  3(2-2-5) 

 (Psychology of Music) 
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2063512 การจัดการธุรกิจดนตรี 3(2-2-5) 

  (Management of  Music Business) 

 3. วิชาเอกให?เรียน   25 หนRวยกิต  

  3.1 กลุRมวิชาเอกบังคับเรียน   12 หนRวยกิต 

โดยให?เลือกเรียนรายวิชาจากกลุRม 3.1.1 ถึง 3.1.7 ตRอไปน้ีเพียงกลุRมเดียว  

   3.1.1 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม? 

2061417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 1  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 1) 

2061418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 2  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 2) 

2062417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 3  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 3) 

2062418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 4  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 4) 

2063419 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 5  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 5) 

2063420 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม> 6  2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 6) 
 

              3.1.2 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 

2061403 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 1  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 1) 

2061404 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 2  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 2) 

2062403 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 3  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 3) 

2062404 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 4  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 4) 

2063405 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 5  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 5) 

2063406 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 6  2(0-4-2) 

 (Brass Performance 6) 
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              3.1.3 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 

2061407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1  2(0-4-2) 

 (String Performance 1) 

2061408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2  2(0-4-2) 

 (String Performance 2) 

2062407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3  2(0-4-2) 

 (String Performance 3) 

2062408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4  2(0-4-2) 

 (String Performance 4) 

2063407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5  2(0-4-2) 

 (String Performance 5) 

2063408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6  2(0-4-2) 

 (String Performance 6) 
 

               3.1.4 ปฏิบัติกีตาร5 

2061409 ปฏิบัติกีตารY 1  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 1) 

2061410 ปฏิบัติกีตารY 2  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 2)  

2062409 ปฏิบัติกีตารY 3  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 3) 

2062410 ปฏิบัติกีตารY 4  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 4) 

2063409 ปฏิบัติกีตารY 5  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 5) 

2063410 ปฏิบัติกีตารY 6  2(0-4-2) 

 (Guitar Performance 6) 

               3.1.5 ปฏิบัติคีย5บอร5ด 

2061411 ปฏิบัติคียYบอรYด 1  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 1) 

2061412 ปฏิบัติคียYบอรYด 2  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 2) 
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2062411 ปฏิบัติคียYบอรYด 3  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 3) 

2062412 ปฏิบัติคียYบอรYด 4  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 4) 

2063411 ปฏิบัติคียYบอรYด 5  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 5) 

2063412 ปฏิบัติคียYบอรYด 6  2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 6) 

               3.1.6 ปฏิบัติขับร?อง 

2061413 ปฏิบัติขับร>อง 1  2(0-4-2) 

  (Voice Performance 1) 

2061414 ปฏิบัติขับร>อง 2  2(0-4-2) 

  (Voice Performance 2) 

2062413 ปฏิบัติขับร>อง 3  2(0-4-2) 

  (Voice Performance 3) 

2062414 ปฏิบัติขับร>อง 4  2(0-4-2) 

  (Voice Performance 4) 

2063413 ปฏิบัติขับร>อง 5  2(0-4-2) 

  (Voice Performance 5) 

2063414 ปฏิบัติขับร>อง 6  2(0-4-2) 

 (Voice Performance 6) 

 3.1.7 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  

2061415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 1  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 1) 

2061416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 2) 

2062415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 3) 

2062416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 4) 
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2063415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 5  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 5) 

2063416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 6  2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 6) 

 

   3.2 กลุRมวิชาดุริยนิพนธ5 บังคับเรียน      6 หนRวยกิต  

2063801 การศึกษาค>นคว>าดนตรีนิพนธY  3(2-2-5) 

 (Research Methods in Music) 

2064801 การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 

  (Music Presentation) 
 

   3.3  กลุRมวิชาการฝpกประสบการณ5วิชาชีพ/สหกิจศึกษา      7 หนRวยกิต 

โดยให?เลือกเรียนรายวิชาจากกลุRม 3.3.1 หรือ 3.3.2 เพียงกลุRมเดียว 

   3.3.1 กลุRมวิชาการฝpกประสบการณ5วิชาชีพดนตรี 

2063702 การเตรียมฝôกประสบการณYวิชาชีพดนตรี  1(90) 

 (Pre - Practicum in Music Related Profession) 

2064702 การฝôกประสบการณYวิชาชีพดนตรี  6(450)

 (Field Experience in Music) 

  3.3.2 กลุRมวิชาสหกิจศึกษา 

2063703 เตรียมสหกิจศึกษา  1(90)

 (Pre - Cooperative Education) 

2064703 สหกิจศึกษา           6 หนFวยกิต

 (Cooperative Education) 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ให?เรียนไมRน?อยกวRา      6 หนRวยกิต 

 ให>เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยต>องไมFซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล>ว และต>องไมFเป[นรายวิชาที่กำหนดให>เรียนโดยไมFนับหนFวยกิตรวมในเกณฑYการสำเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ี 
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 3.4  แสดงแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

ช้ันปdท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

วิชา

แกน 
บังคับ 

2061303 

2061301 

ประวัติดนตรีตะวันตก 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

วิชา 

เฉพาะ

ด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 

2061502 

 

2061501 

การฝôกโสตทักษะและการอFาน

โน>ต 1 

ภาษาอังกฤษสำหรับงาน

ดนตร ี

1(0-2-1) 

 

2(2-0-4) 

เทคโนโลยีดนตรี  2061601 คอมพิวเตอรYดนตรีพื้นฐาน  3(2-2-5) 

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5ทาง

ดนตรี) 

- - - 

วิชาเอก กลุRมวิชาบังคับ (ปฏิบัติเพียงกลุRม

เดียว) 

206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 1 2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสร ี - - - - 

 รวม 20 

ช้ันปdท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 
2061201 

2061302 

ทฤษฎีดนตรีไทย 

ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

วิชา 

เฉพาะ

ด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 2061503 การฝôกโสตทักษะและการอFาน

โน>ต 2 

1(0-2-1) 

เทคโนโลยีดนตรี  - - - 

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5

ทางดนตรี) 

206xxxx - 3(x-x-x) 

วิชาเอก เอกบังคับ (ปฏิบัติเพียงกลุRม

เดียว) 

206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 2 2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสร ี - - - - 

 รวม 18 
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ช้ันปdท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 

2062501 

2062301 

ปรัชญาและสุนทรียศาสตรYทาง

ดนตร ี

ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

วิชา 

เฉพาะ

ด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 2062401 ปฏิบัติรวมวง 1 1(0-2-1) 

เทคโนโลยีดนตรี     

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5

ทางดนตรี) 

206xxxx - 3(x-x-x) 

วิชาเอก เอกบังคับ(ปฏิบัติเพียงกลุRม

เดียว) 

206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 3 2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสร ี - - - - 

 รวม 18 

 

ช้ันปdท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2 

 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 2062502 การประพันธYดนตรีคลาสสิก 3(2-2-5) 

 

วิชา 

เฉพาะ

ด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 2062402 ปฏิบัติรวมวง 2 1(0-2-1) 

เทคโนโลยีดนตรี 

2064601 การผลิตผลงานทางดนตรีด>วย

คอมพิวเตอรYและดนตรีประกอบ

สื่อดิจิทัล 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5ทาง

ดนตรี) 

206xxxx - 3(x-x-x) 

วิชาเอก เอกบังคับ (ปฏิบัติเพียงกลุRมเดียว) 206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 4 2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสร ี  xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 19 
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ช้ันปdท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  1 

 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป  xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 2063501 ลีลาสอดประสานทำนอง 3(2-2-5) 

วิชา 

เฉพาะด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 2063403 ปฏิบัติรวมวง 3 1(0-2-1) 

เทคโนโลยีดนตรี บังคับ 2062601 เทคโนโลยีเครื่องเสียง 3(2-2-5) 

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5

ทางดนตรี)  

206xxxx - 3(x-x-x) 

วิชาเอก เอกบังคับ(ปฏิบัติเพียงกลุRมเดียว) 206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 5 2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสร ี - xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 19 

 

ช้ันปdท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2 

 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนRวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป  xxxxxxx 

xxxxxxx 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือกกลุFมวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 
2063502 ทฤษฎีการสอนดนตรีและพื้นฐาน

ดนตรีศึกษา 

3(2-2-5) 

วิชา 

เฉพาะด?าน 

ทักษะปฏิบัติ 2063404 ปฏิบัติรวมวง 4 1(0-2-1) 

เทคโนโลยีดนตรี  2063601 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 3(2-2-5) 

วิชาเลือก (ความคิดสร?างสรรค5ทาง

ดนตร)ี  

206xxxx - 3(x-x-x) 

วิชาเอก 
เอกบังคับ (ปฏิบัติเพียงกลุRมเดียว) 206xxxx ปฏิบัติเครื่องเอก 6 2(0-4-2) 

ดุริยนิพนธ5 บังคับ 2063801 การศึกษาค>นคว>าดนตรีนิพนธY 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสร ี     

 รวม 19 
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ช้ันปdท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป - - - - 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ 2064501 หลักการบริหารวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

วิชา 

เฉพาะด?าน 

เทคโนโลยดีนตรี บังคับ 2062602 การออกแบบและจัดระบบเสียง 3(2-2-5) 

วิชาเลือก - - - 

ดุริยนิพนธ5 บังคับ 2064801 การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 

การฝpกประสบการณ5วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 2063702 

หรือ 

2063703 

การเตรียมฝôกประสบการณYวิชาชีพดนตรี 

หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษา 

 

 

1(90) 

วิชาเลือกเสรี - - - - 

 รวม 10 

 

ช้ันปdท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2 

 

หมวดวิชา กลุRมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป - - - - 

 

 

วิชา 

เฉพาะ 

แกน บังคับ - - - 

วิชา 

เฉพาะด?าน 

เทคโนโลยดีนตรี บังคับ - - - 

ความคิดสร?างสรรค5ทางดนตรี  - - - 

วิชาเอก เอกบังคับ (ปฏิบัติเพียงกลุRมเดียว) - - - 

ดุริยนิพนธ5 บังคับ - - - 

การฝpกประสบการณ5วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 2064702 

หรือ 

2064703 

การฝôกประสบการณYวิชาชีพดนตรี  

หรือ 

สหกิจศึกษา 

6(450) 

 

6 หนFวยกิต 

วิชาเลือกเสรี - - - - 

 รวม 6 

 

   



 

3.5  คำอธิบายรายวิชา   แสดงไว(ในภาคผนวก ก  

3.6 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนAงและคุณวุฒิของอาจารยE 

  3.6.1  อาจารยEประจำหลักสูตร 

ลำดับ

ท่ี 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหนAงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ .ศ.  

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายพงษ7พันธ7  เสาวดี - ดศ.ม. 

- ศศ.บ. 

- สังคีตวิจัยและพัฒนา 

- ดุริยางคศาสตร7สากล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2548 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู(ชSวย

ศาสตราจารย7 

นายคชสีห7  เจริญสุข - ปร.ด. 

- ศศ.ม. 

- ศศ.บ. 

- ดุริยางคศิลปV 

- การบริหารงานดนตรี 

- ดนตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2564 

2558 

2551   

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายพงศ7พัฒน7  เหลSาคนค(า - ศป.ม. 

- ศศ.บ. 

- ดุริยางคศิลปV 

- ดนตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2558 

2554 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายชานน สืบสม - ศป.ม. 

- ศศ.บ. 

- มานุษยดุริยางควิทยา 

- ดุริยางคศาสตร7สากล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

2553 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายศุภวุฒิ พิมพ7นนท7 - ดศ.ม. 

- ศป.บ. 

- ดนตรีแจ]สศึกษา 

- ดนตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกSน 

2561 

2555 
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3.2.2  อาจารยEพิเศษ 

 

ลำดับ

ท่ี 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหนAงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปR 

พ .ศ.  

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายชนประคัลปV จันทร7เรือง* - B.A. - Theatre Education University of Montana 

(United States) 

2519 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 พันตรีเชิดชัย โสรมรรค - ศศ.บ. 

- น.ด.  

- ดุริยางคศาสตร7สากล 

- ดุริยางค7 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- โรงเรียนดุริยางค7ทหารบก 

2546 

2538 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายไพบูลย7 แสงเดือน* - ค.ม. 

- ค.บ. 

- บริหารการศึกษา 

- ภาษาไทย 

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2559 

2555 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย7 นายป{ยวัฒน7 มีเครือ* - ดศ.บ. - ดุริยางคศาสตร7 - มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

* หมายเหตุ  1. นายชนประคัลปV จันทรEเรือง  ศิลป{นแหSงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร7และละคร) ประจำป|พุทธศักราช 2562 นักแสดง ผู(กำกับและเขียนบท

ละครเวที มีความเช่ียวชาญทางด.านทฤษฎีดนตรีไทย ปรัชญาและสุนทรียศาสตร?ดนตรี การผลิตผลงานทางดนตรีประกอบส่ือดิจิทัล  

   2. นายไพบูลยE แสงเดือน โปรดิวเซอร7ศิลป{น เจ(าของคSายเพลงจ(วดจ(าดสตูดิโอ ผลงานการเรียบเรียงดนตรีและงานสร(างสรรค7ดนตรีแนวลูกทุSงอีสานอินด้ี 

ผลงานเป�นท่ียอมรับในระดับประเทศ มีความเช่ียวชาญทางด.านการบริหารจัดการดนตรี ทฤษฎีการสอนและพ้ืนฐานดนตรีศึกษา ดนตรีพ้ืนบ.านไทยภาคอีสาน 
   3. นายปXยวัฒนE มีเครือ นักเรียงบเรียงดนตรี โปรดิวเซอร7ดนตรี ศิลป{นวง 25 Hours (มือกีตาร7) นักร(องนำวง Hens มีผลงานทางดนตรีและชื่อเสียงและ

ได(รับการยอมรับในเวทีดนตรีระดับชาติและนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญทางด.านการประพันธ?คำร.องและเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม การจัดการวงดนตรี คอมพิวเตอร?
ดนตรี  

27 
30 
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4.  องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (การฝ;กงานหรือสหกิจศึกษา) 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป<  กำหนดให@นักศึกษาฝDกประสบการณF

วิชาชีพดนตรีระหวIางเรียน ประกอบด@วยการฝDกฝนหรือปฏิบัติงานรIวมกับวงดนตรี โครงการเก่ียวกับ      การ

แสดง  เริ ่มตั ้งแตIการวางแผนจนถึงการแสดงจริง  โครงการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ การฝDกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โครงการศึกษาค@นคว@าในเรื่องที่ไมIมีสอน    

ในกระบวนวิชาที่เปWดสอนอยูIแล@ว โครงการศึกษาค@นคว@าให@ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปWดสอนอยูIแล@ว 

โครงการศึกษาค@นคว@าในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  อันเปYนวิวัฒนาการลIาสุดในสาขาดนตรี กิจกรรมอื่น ๆ เชIน เปYน  

ผู@ฝDกสอน เปYนผู@สาธิต เปYนผู@รIวมงานหรือเปYนผู@ชIวยทางด@านดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวข@องกับดนตรี 

และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ประกอบด@วยการจัดการเรียนในสถานประกอบการรIวมกับ     

การจัดให@นักศึกษา ได@ปฏิบัติงานจริงภายใต@การควบคุมดูแลของอาจารยFท่ีปรึกษาและสถานประกอบการ 

โดยนำความรู@ทั ้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได@จากการศึกษาไปใช@ในสถานการณFจริงในลักษณะพนักงาน

ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความรIวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูJของประสบการณ'ภาคสนาม 

  4.1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

   1) ซ่ือสัตยFสุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตIอตนเองและสังคม  

   2) มีทัศนคติท่ีเปWดกว@าง ยอมรับฟgงแนวคิดของผู@อ่ืน 

   3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 

  4.1.2 ความรูJ 

   1) รอบรู@ในศาสตรFทางศิลปกรรม และศาสตรFอ่ืนท่ีเก่ียวข@อง 

   2) มีความสามารถในการค@นคว@า แก@ปgญหาและพัฒนาทางด@านศิลปกรรมศาสตรFอยIางเปYน

ระบบ 

   3) มีความรู@ในทางศิลปะท่ีสัมพันธFกับบริบททางสังคม ภูมิปgญญาและวัฒนธรรม 

   4) มีความรู@เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด@านศิลปกรรม

ศาสตรFในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

  4.1.3 ทักษะทางปQญญา 

   1) สามารถค@นคว@า รวบรวมและประเมินข@อมูล จากแหลIงข@อมูลที ่หลากหลายอยIางมี

วิจารณญาณ 

   2) สามารถวิเคราะหF สังเคราะหF และเสนอแนวทางแก@ไขปgญหาได@อยIางสร@างสรรคF 

   3) สามารถบูรณาการความรู@กับศาสตรFอ่ืนเพ่ือสร@างสรรคFผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได@ 

   4) มีความคิดสร@างสรรคFและมีปฏิภาณไหวพริบในการสร@างผลงาน 

  4.1.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีภาวะผู@นำ เข@าใจบทบาทหน@าที่ของตนเอง รับฟgงความคิดเห็นของผู@อื่น และมนุษย

สัมพันธFท่ีดี 
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   2) มีความรับผิดชอบตIองานของตนเอง และสามารถทำงานรIวมกับผู @อ ื ่นได@อยIางมี

ประสิทธิภาพ 

   3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยIางมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตIาง 

  4.1.5 ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สามารถส่ือสารด@วยการพูด ฟgง อIาน เขียนในการส่ือสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช@ 

วิธีการส่ือสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได@อยIางมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถเลือกใช@เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค@นข@อมูลเพื่อการสร@างสรรคFผลงานหรือ

การนำเสนอผลงานได@อยIางมีประสิทธิภาพ 

   3) มีความสามารถในการประยุกตFใช@ความรู@เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ

งานศิลปกรรม 

  4.1.6 ทักษะพิสัย 

  สามารถใช@ทักษะปฏิบัติทางด@านศิลปกรรมศาสตรFในการสร@างสรรคFผลงานของตน  

 4.2  ชTวงเวลา 

  4.2.1 วิชา 2063702 การเตรียมฝDกประสบการณFวิชาชีพดนตรี/วิชา 2063703 เตรียมสหกิจ

ศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปqท่ี 4 

  4.2.2 วิชา 2064702 การฝDกประสบการณFวิชาชีพดนตรี/วิชา 2064703 สหกิจศึกษา ภาค

การศึกษาท่ี 2 ช้ันปqท่ี 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  4.3.1 วิชา 2063702 การเตรียมฝDกประสบการณFวิชาชีพดนตรี/วิชา 2063703 เตรียมสหกิจศึกษา      

จัดไมIน@อยกวIา 90 ช่ัวโมงตIอ 1 ภาคการศึกษา 

  4.3.2 วิชา 2064702 การฝDกประสบการณFวิชาชีพดนตรี จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน

ไมIน@อยกวIา 540 ชั่วโมง หรือวิชา 2064703 สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ไมIน@อยกวIา 16 

สัปดาหF 

 

5. ขJอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป< ได@กำหนดรายวิชาการศึกษาค@นคว@า     

ดนตรีนิพนธF และรายวิชาการเสนอผลงานทางดนตรีซึ่งเปYนรายวิชาที่อยูIในกลุIมวิชาเฉพาะด@าน (บังคับ) 

เพื่อให@นักศึกษาได@ศึกษาค@นคว@า ปฏิบัติ เรียนรู@ แก@ปgญหาและสามารถนำเสนอองคFความรู@อยIางสร@างสรรคF   

ตIอสาธารณชนได@    
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5.1  คำอธิบายโดยยTอ 

 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธFท่ีได@มาจากการศึกษาค@นคว@า การวิเคราะหF บท

เพลง การลำดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ@างอิง การนำเสนอข@อมูล การใช@โน@ตเพลง สัญลักษณF 

ตาราง  แผนภูมิ สรุปผล ทำการศึกษาค@นคว@าแล@วนำเสนอเปYนรายงานที่แสดงภูมิหลังแนวคิด จุดมุIงหมาย 

วิธีดำเนินการ สรุปผลการศึกษาค@นคว@าและนำเสนอผลงานในรูปแบบตIางๆ จัดแสดง จัดแผนงาน และการ

ประเมินผลโครงการ  ซ่ึงจะต@องเลือกกิจกรรม 1 กิจกรรม โดยได@รับความเห็นชอบจากอาจารยFผู@สอน 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรูJ 

  5.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

   1) ซ่ือสัตยFสุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตIอตนเองและสังคม  

   2) มีทัศนคติท่ีเปWดกว@าง ยอมรับฟgงแนวคิดของผู@อ่ืน 

  5.2.2 ความรูJ 

   1) รอบรู@ในศาสตรFทางศิลปกรรม และศาสตรFอ่ืนท่ีเก่ียวข@อง 

   2) มีความสามารถในการค@นคว@า แก@ปgญหาและพัฒนาทางด@านศิลปกรรมศาสตรFอยIางเปYน

ระบบ 

   3) มีความรู@ในทางศิลปะท่ีสัมพันธFกับบริบททางสังคม ภูมิปgญญาและวัฒนธรรม 

   4) มีความรู@เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติ ในการประกอบวิชาชีพด@านศิลปกรรม

ศาสตรFในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

  5.2.3 ทักษะทางปQญญา 

   1) สามารถค@นคว@า รวบรวมและประเมินข@อมูลจากแหลIงข@อมูลที ่หลากหลายอยIางมี

วิจารณญาณ 

   2) สามารถวิเคราะหF สังเคราะหF และเสนอแนวทางแก@ไขปgญหาได@อยIางสร@างสรรคF 

  5.2.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1)  มีภาวะผู@นำ เข@าใจบทบาทหน@าที่ของตนเอง รับฟgงความคิดเห็นของผู@อื่นและมนุษย

สัมพันธFท่ีดี 

   2) มีความรับผิดชอบตIองานของตนเอง และสามารถทำงานรIวมกับผู @อ ื ่นได@อยIางมี

ประสิทธิภาพ 

   3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยIางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตIาง 

  5.2.5 ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สามารถสื่อสารด@วยการพูด ฟgง อIาน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช@วิธีการ

ส่ือสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได@อยIางมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถเลือกใช@เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค@นข@อมูลเพื่อการสร@างสรรคFผลงานหรือ

การนำเสนอผลงานได@อยIางมีประสิทธิภาพ 
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   3) มีความสามารถในการประยุกตFใช@ความรู@เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ

งานศิลปกรรม 

  5.2.6 ทักษะพิสัย 

  สามารถใช@ทักษะปฏิบัติทางด@านศิลปกรรมศาสตรFในการสร@างสรรคFผลงานของตน 

5.3  ชTวงเวลา 

 5.3.1 วิชา 2063801 การศึกษาค@นคว@าดนตรีนิพนธF ช้ันปqท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 5.3.2 วิชา 2064801 การเสนอผลงานทางดนตรี ช้ันปqท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4  จำนวนหนTวยกิต 

 5.4.1 วิชา 2063801 การศึกษาค@นคว@าดนตรีนิพนธF จำนวน 3 หนIวยกิต 

 5.4.2 วิชา 2064801 การเสนอผลงานทางดนตรี จำนวน 3 หนIวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 ผู@สอนช้ีแจงเง่ือนไขการหาหัวข@อในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจตามความถนัด 

 5.5.2 นักศึกษาจัดทำเอกสารเค@าโครงหรือเสนอโครงการตIออาจารยFในสาขาวิชา 

 5.5.3 นักศึกษานำเค@าโครงหรือโครงการท่ีผIานความเห็นชอบจากอาจารยFไปดำเนินการ 

 5.5.4 นักศึกษาจัดทำโครงการหรืองานวิจัย ตลอดทั้งงานที่เกิดจากความคิดสร@างสรรคFทาง

ดนตรีมานำเสนอถึงข้ันตอนของความก@าวหน@าตIออาจารยFเปYนระยะเพ่ือรับคำแนะนำ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ประเมินความตIอเน่ืองของการนำเสนอความก@าวหน@าของงาน 

 5.6.2 ประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามขอบเขตของงาน  

 5.6.3 ประเมินการนำเสนอโครงการ 

 5.6.4 ประเมินจากเอกสารโครงการหรือเอกสารอ่ืนๆ 

 5.6.5 ประเมินพฤติกรรมปฏิบัติ 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู3กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ6หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก

สาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ 

ม ีความร ับผ ิดชอบตGอตนเองและ

สังคม 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหMความรู Mเกี ่ยวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพดนตรีโดยจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตGาง ๆ 

2. มีความรู MในหลักของศาสตรQทาง

ศิลปกรรมที่เกี่ยวขMองทั้งภาคทฤษฎี

และปฏ ิบ ัต ิ  สามารถสร MางสรรคQ

ผลงานศิลปะเพ่ือประกอบอาชีพไดM 

การจัดการเร ียนการสอนตามหลักส ูตร เช Gน การว ิจ ัยทาง

การศึกษาการวิจัยดMานดนตรี และผลงานคMนควMาริเริ ่มทางดMาน

ศิลปะ เพื ่อใหMผู MเรียนสามารถนำความรูM ไปประยุกตQใชMในการ

ปฏิบัติหนMาที่ ระหวGางการฝ\กปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ และสามารถสรMางสรรคQผลงานทางศิลปะเพ่ือ

ประกอบอาชีพไดM 

3 .  ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด 

วิเคราะหQ สังเคราะหQและประเมิน

ค ุณค G าทางส ุนทร ี ยะได Mอย G า ง มี

วิจารณญาณ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมีการสอดแทรกเรื่อง

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลMอม สรMางจิตสาธารณะ

ใหMแกGผูMเรียนโดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตGางๆ 

4. ม ีความสามารถในการทำงาน

ร Gวมก ับผ ู Mอ ื ่นและม ีท ักษะในการ

จัดการทางศิลปกรรม 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยกำหนดใหMมีการทำงาน

เปaนกลุGมมีหัวหนMากลุGมในการทำงาน การรวมวง และนำเสนอ

ผลงานฝ\กภาวะผูMนำ และทักษะการนำเสนอ การจัดกิจกรรมเสริม

ความเปaน นักดนตรีอาชีพ เชGน การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

สังเกตการณQวิชาชีพ  เปaนตMน 

5. สามารถส ื ่อสารและนำเสนอ

แนวความคิดที ่เปaนรูปธรรม ผGาน

ผลงานทางศิลปกรรม 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยกำหนดใหMนำเสนอ

แนวความคิดของตนเอง และมุมมองตGอสิ่งตGาง ๆ ที่มีอยูGในสังคม 

ดMวยเทคนิคที่แสดงถึงตัวตนของนักศึกษา ใหMคนในสังคมไดMรับรูM

แลMวขยายไปในขอบเขตท่ีกวMางข้ึน 

6 .  ส า ม า ร ถ ใ ช M ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาตGางประเทศในการสื่อสาร และ

ใชMเทคโนโลยีไดMดี 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการสืบคMนประเด็นสำคัญ

ดMานดนตรีเปaนภาษาตGางประเทศ และนำเสนอรายงานโดยใชMเทคโนโลยี

เปaนตัวชGวยในการนำเสนอผลงาน 

7. สามารถแสดงออกและพัฒนา

ทักษะทางศิลปะไดMตามความถนัด

และความสามารถเฉพาะตน 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมอบหมายงานท่ี

นักศึกษาตMองฝ\กปฏิบัติและศึกษาคMนควMาดMวยตนเอง มีการ

ประเมินและสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การทำงานสGงในช้ัน
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ6หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เรียน การสอบปฏิบัติ การสอบถาม และพฤติกรรมการพัฒนา

ทักษะของผูMเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตNละด3าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ซ่ือสัตยQสุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตGอตนเองและสังคม 

   2) มีทัศนคติท่ีเปhดกวMาง ยอมรับฟjงแนวคิดของผูMอ่ืน 

   3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 

  2.1.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผูMสอนแจMงระเบียบหรือกติกาของรายวิชา ใหMผูMเรียนถือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา  

 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงงานท่ีสGวนหน่ึงไดMมีการสอดแทรกแนวคิด

ดMานคุณธรรมและจริยธรรม การรับผิดชอบและการเขMาเรียนตรงเวลา และการไมGทุจริตในการสอบหรือ

คัดลอกผลงานผูMอ่ืน 

 3) วิเคราะหQประเด็นปjญหาทางดMานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอยGาง

ท่ีใชMคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงงาน ท่ีใชMแนวคิดวิธีการ

ทางดMานคุณธรรม จริยธรรม 

 5) เปhดโอกาสใหMผูMเรียนไดMวิพากษQผลงานของผูMเรียนรGวมช้ัน 

  2.1.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี การมาเรียน สGงงานตรงเวลา และไมGทุจริต

ในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูMอ่ืน  

 2) ประเมินผลจากการเขMารGวมกิจกรรม/โครงงาน/การทำงานเปaนกลุGม/การเขMารGวมกิจกรรม

ดMานจิตสาธารณะ 

 2.2 ความรู3 

  2.2.1 ผลการเรียนรู3ด3านความรู3 

   1) รอบรูMในศาสตรQทางศิลปกรรม และศาสตรQอ่ืนท่ีเก่ียวขMอง 

   2) มีความสามารถในการคMนควMา แกMปjญหาและพัฒนาทางดMานศิลปกรรมศาสตรQอยGางเปaนระบบ 

   3) มีความรูMในทางศิลปะท่ีสัมพันธQกับบริบททางสังคม ภูมิปjญญาและวัฒนธรรม 

   4) มีความรูMเกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพดMานศิลปกรรม

ศาสตรQในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
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  2.2.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3 

  1) ผูMสอนจัดกระบวนการเรียนรูMเนMนดMานภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและความรูMเก่ียวกับ

ปรัชญา 

 2) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในเน้ือหาสาระและทฤษฎีทางดMานดนตรี 

 3) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

 4) ผูMสอนมอบหมายใหMงานใหMผูMเรียนฝ\กบูรณาการศาสตรQท่ีเรียนกับศาสตรQอ่ืนท่ีเก่ียวขMอง 

และ/หรือบรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝ\กภายในหMองปฏิบัติการ 

 5) ใชMการสอนแบบใชMปjญหาเปaนฐาน การสอนแบบการทดลองเปaนฐาน การสอนโดย

โครงงานเปaนฐาน ใชMการสอนโดยบูรณาการกับการทำงาน ศึกษานอกสถานท่ี การสอนแบบทีม การเรียนการ

สอนโดยชุมชนเปaนฐาน การสอนแบบเนMนวิจัยเปaนฐาน ใชMการปฏิบัติงานกับสถาน ประกอบการ 
 
  2.2.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3  

   1) ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิตและ/หรือประเมินความรูMและทักษะโดยการ 

ทดสอบแบบขMอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลGา และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูM 

 2) ประเมินทัศนคติของการเรียนรูMโดยการใชMแบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 

 3) ประเมินผลโดยแหลGงประสบการณQวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

  4) ประเมินผลโดยใชMแบบทดสอบวัดความรูM 

 2.3 ทักษะทางปQญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปQญญา 

   1) สามารถคMนควMา รวบรวม และประเมินขMอมูล จากแหลGงขMอมูลที่หลากหลายอยGางมี

วิจารณญาณ 

   2) สามารถวิเคราะหQ สังเคราะหQ และเสนอแนวทางแกMไขปjญหาไดMอยGางสรMางสรรคQ 

   3) สามารถบูรณาการความรูMกับศาสตรQอ่ืนเพ่ือสรMางสรรคQผลงานทางวิชาการและวิชาชีพไดM 

   4) มีความคิดสรMางสรรคQ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสรMางผลงาน 

  2.3.2  กลยุทธ6การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปQญญา 

  1) ผูMสอนมอบหมายงานใหMผูMเรียนฝ\กการคิดวิเคราะหQและมีโอกาสแสวงหาขMอมูลจากแหลGง

ตGางๆ  

 2) ผูMสอนมอบหมายงานใหMผูMเรียนรูMจักคัดสรรขMอมูลและนำขMอมูลมาใชMประโยชนQ 

 3) ผูMสอนมอบหมายงานใหMผูMเรียนนำขMอมูลมาตอบโจทยQ/แกMปjญหาทางวิชาหรือตGอยอด

ความรูMอยGางเปaนระบบ 

 4) การสอนแบบใชMปjญหาเปaนฐาน การสอนแบบการทดลองเปaนฐาน การสอนโดยโครงงาน

เปaนฐาน ศึกษานอกสถานท่ี การสอนแบบทีม การสอนแบบเนMนกิจกรรม 

  2.3.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปQญญา 

  1) ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา 
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 2) ประเมินความรูMและทักษะโดยการทดสอบแบบขMอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลGา  

 3) ประเมินกระบวนการทำงานเปaนทีมและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูM 

 4) ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหQและแกMปjญหา 

 5) ประเมินผลโดยใชMแบบทดสอบวัดความรอบรูM 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ6ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ6ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีภาวะผูMนำ เขMาใจบทบาทหนMาที่ของตนเอง รับฟjงความคิดเห็นของผูMอื่น และมนุษย

สัมพันธQท่ีดี 

   2) มีความรับผิดชอบตGองานของตนเอง และสามารถทำงานรGวมกับผู Mอ ื ่นไดMอยGางมี

ประสิทธิภาพ 

   3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยGางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตGาง 

  2.4.2 กลยุทธ6การสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ6ระหวNางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  1) ผูMสอนมอบหมายงานกลุGม การมอบหมายงานท่ีเก่ียวขMองกับส่ิงท่ีเรียน  

 2) ผูMสอนใชMการเรียนการสอนท่ีเนMนการเรียนรูMแบบรGวมมือโดยสGงเสริมความรับผิดชอบตGอ

การเรียนรูMของตนเองและเพ่ือนรGวมกลุGม 

 3) ผูMสอนใหMผูMเรียนคMนควMาเรียนรูMดMวยตนเองอยGางตGอเน่ือง 

 4) ใชMการเรียนการสอนแบบเนMนทำงานเปaนทีม 

 5) ใชMการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

  2.4.3 กลยุทธ6การประเมินผลท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ6ระหวNางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  1) ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพผลงานของนักศึกษา 

 2) ประเมินความรับผิดชอบการมีสGวนรGวมของผูMเรียนในกิจกรรมตGางๆ 

 4) ประเมินผลงานท่ีนักศึกษาไดMรับมอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือนโดยใหM

เพ่ือนในกลุGมประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 5) ประเมินทัศนคติของการใชMชีวิตและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยการใชMแบบสอบถาม

หรือแบบประเมินตนเอง 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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   1) ส เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใชMวิธีกสื่อสารดMวยการพูด ฟjง อGาน ามารถ าร

ส่ือสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานไดMอยGางมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถเลือกใชMเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคMนขMอมูลเพื่อการสรMางสรรคQผลงานหรือ

การนำเสนองานไดMอยGางมีประสิทธิภาพ 

   3) ความสามารถในการประยุกตQใชMความรูMเชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงาน

ศิลปกรรม 

  2.5.2 กลยุทธ6การสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ผูMสอนมอบหมายงานท่ีใหMผูMเรียนใชMส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการคMนควMาและวิเคราะหQ

ขMอมูล  

 2) ผูMสอนมอบหมายงานท่ีใชMภาษาในการพูดและการเขียนหรือการนำเสนองาน  

 3) ผูMสอนบรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝ\กภายในหMองปฏิบัติการ 

 4) การสอนแบบใชMปjญหาเปaนฐาน การสอนแบบการทดลองเปaนฐาน การสอนโดยโครงงาน

เปaนฐาน การสอนโดยบูรณาการกับการทำงาน 

 5) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในดMานการใชMอุปกรณQและเทคโนโลยีทางดMานดนตรี 

 6) ผูMสอนมอบหมายงานที่ตMองใชMอุปกรณQและเทคโนโลยีทางดMานดนตรี เพื่อสรMางสรรคQ

ผลงานดนตรี 

  2.5.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากคุณภาพของผลงานของผูMเรียน  

 2) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การนำเสนอ จากผลงานท่ี

ไดMรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 

 3) ประเมินความสามารถในการวิเคราะหQเชิงตัวเลขและการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

นำเสนอจากผลงานท่ีไดMรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 

 2.6 ทักษะพิสัย 

  2.6.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะพิสัย 

  สามารถใชMทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตรQในการสรMางสรรคQผลงานของตน 

  2.6.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะพิสัย 

 1) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในดMานทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

 2) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในดMานทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรี 

 3) ผูMสอนใหMความรูMผูMเรียนในดMานการจัดการวงดนตรี 

 4) ผูMสอนมอบหมายแบบผึกหัดหรือบทเพลงใหMผูMเรียนฝ\กซMอมดMวยตนเองนอกเวลาเรียน 
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 5) ผูMสอนจัดการเรียนการสอนโดยเนMนกระบวนการสรMางสรรคQผลงานทางดนตรี และ/หรือ

นำเสนอผลงานทางดนตรี 

 6) ผูMสอนมอบหมายใหMผูMเรียนจัดการแสดงดนตรีตGอหนMาสาธารณชน 

  2.6.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะพิสัย  

  1) ประเมินจากการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

 2) ประเมินจากการพัฒนาทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรี 

 3) ประเมินจากผลงานสรMางสรรคQทางดนตรี และ/หรือการนำเสนอผลงานทางดนตรี 

 4) ประเมินความรับผิดชอบ และ/หรือการมีสGวนรGวมของผูMเรียน 

 5) ประเมินจากคุณภาพของการจัดการแสดงดนตรีตGอหนMาสาธารณชน 

3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูNรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปpกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูMสูGรายวิชาใน 2 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะดMาน ซึ่งรายวิชาในแตGละหมวด 

รับผิดชอบตGอมาตรฐานผลการเรียนรูMแตกตGางกันไปดังรายละเอียด ตGอไปน้ี 

 3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู3หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

  มาตรฐานผลการเรียนรูMหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ พ.ศ.2552 มี 5 ดMาน ดังน้ี 
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   3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตNละด3าน 

1. ด3านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

(1)   ตรงตGอเวลา - ทำขMอตกลงรGวมกันระหวGางผู Mเรียนกับ

ผูMสอนเร่ืองการเขMาเรียน 

- ทำขMอตกลงรGวมกันระหวGางผู Mเรียนกับ

ผูMสอนเร่ืองของเวลาสGงงาน 

- สอดแทรกเรื ่องของวัฒนธรรมตรงตGอ

เวลา   ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเขMา

เรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการสGง

งาน 

 

 
 
 
 
 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู3 รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงตGอเวลา 

1.2 มีความซ่ือสัตยQ สุจริต 

1.3 มีสัมมาคารวะ อGอนนMอมถGอมตน 

2. ความรูM 2.1 มีความรูM ความเขMาใจในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา 

2.2 สามารถนำความรูMไปใชMในการดำรงชีวิต 

2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรูMของตนเองอยGางตGอเน่ือง 

3. 

 

 

ทักษะทางปjญญา 

 

 

3.1 สามารถคิดวิเคราะหQอยGางมีเหตุผล 

3.2 สามารถสังเคราะหQขMอมูลอยGางเปaนระบบ 

3.3 สามารถประเมินคGา หรือคุณคGา 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธQระหวGาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานรGวมกับผูMอ่ืนไดM 

4.2 มีความรับผิดชอบตGอตนเอง ผูMอ่ืนและสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหQเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และการใชM

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะหQเชิงตัวเลข 

5.2 สามารถใชMภาษาในการส่ือสารไดMอยGางเหมาะสม  

5.3 มีทักษะในการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(2) มีความซ่ือสัตยQ 

สุจริต 

- มอบหมายงานกลุGมและงานเด่ียว 

- จัดกิจกรรมที ่ส GงเสริมดMานคุณธรรม

จร ิ ย ธรรมท ั ้ งภายนอกและภาย ใน

หMองเรียนอยGางตGอเน่ือง 

- สอดแทรกเรื ่องของวัฒนธรรมความ

ซื ่อสัตยQสุจริตในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา 

-  ประเม ินจากช ิ ้นงานท ี ่ ได M รับ

มอบหมาย เชGน รายงาน การอMางอิง 

และการสอบ 

- ประเม ินจากความซื ่อส ัตย QตGอ

ขMอตกลงของนักศึกษาในชั ้นเรียน 

โดยประเมินจากการสังเกต 

(3)  มีสัมมาคารวะ   

อGอนนMอมถGอมตน 

- ปลูกฝjงใหMนักศึกษาตระหนักในคุณคGา

ของการปฏิบัติตนอยGางสุภาพและอGอน

นMอม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย 

ประพฤติตนใหM ถูกกาลเทศะโดยใชMกรณี

การสาธิตและกรณีจำลอง 

- มอบหมายงานกลุGมและงานเด่ียว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การนำเสนอผลงาน 

2. ด3านความรู3  

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

(1) ม ีความรู M  ความ

เขMาใจในเนื้อหาวิชาท่ี

ศึกษา 

- ให Mความร ู M  ความเข Mาใจโดยว ิธ ีการ

บรรยาย อภิปราย ถาม - ตอบ ในช้ันเรียน 

- ใหMความรูM ความเขMาใจโดยวิธีการศึกษา

คMนควMาดMวยตนเอง 

- ใหMความรูM ความเขMาใจโดยวิธีการสาธิต 

ทดลองและฝ\กปฏิบัติในเน้ือหารายวิชา 

- ใหMความรูM ความเขMาใจโดยวิธีการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 

- ประเมินจากงานท่ีไดMรับมอบหมาย 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ทดสอบวัดความรู Mในรายวิชาท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(2) สามารถนำความรูM

ไปใชMในการดำรงชีวิต 

- ใหMความรูMความเขMาใจที่ถูกตMองเกี่ยวกับ

เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรูMโดยใชM

ป j ญ ห า เ ป a น ห ล ั ก  ( Problem Based 

Learning)หรือ เรียกยGอวGา PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑQของ PBL 

(3) สามารถพัฒนา     

การเรียนรูMของตนเอง

อยGางตGอเน่ือง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรูM/การสืบคMน

ขMอมูลดMวยตนเอง และใหMฝ\กปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ค ุ ณ ภ า พ ง า น

มอบหมาย ท ี ่แสดงถ ึงการค ิด/

วิเคราะหQ การหาความรู Mเพิ ่มเติม 

โดยอาศัยขMอมูล/หลักความรู Mจาก

แหลGงที่นGาเชื่อถือมาประกอบไดMอยGาง
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เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ

อMางอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปQญญา 

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

( 1 )  ส า ม า ร ถ คิ ด

ว ิ เ ค ร า ะห Q อ ย G า ง มี

เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชM

แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปjญญา 

- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีไดM 

รับมอบหมาย 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย

แลกเปล่ียนในช้ันเรียน 

( 2 )   ส า ม า ร ถ

ส ั ง เ คราะห Q ข M อ มูล

อยGางเปaนระบบ 

 

 

- ฝ\กปฏิบัติทักษะการสังเคราะหQโดยใชM

วิธีการกรณีศึกษา 

- สาธิตทดลองและฝ\กปฏิบัติในเนื ้อหา

รายวิชา 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย

แลกเปล่ียนในช้ันเรียน 

- ทดสอบวัดทักษะในเน้ือหาวิชา 

 

(3) สามารถประเมิน

คGาหรือคุณคGา 

- ให Mความร ู Mความเข Mาใจในเร ื ่องการ

ประเมินคGาโดยใชMวิธีจำแนกคุณภาพงาน 

- ให Mความร ู Mความเข Mาใจในเร ื ่องการ

ประเมินคGาโดยใชMวิธีการนำเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- ประเมินจากการมีสGวนรGวม 

 

4. ทักษะความสัมพันธ6ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

(1) สามารถทำงาน

รGวมกับผูMอ่ืนไดM 

- มอบหมายกิจกรรมกลุGม 

- สอดแทรกความรูMความเขMาใจในความ

แตกตGางระหวGางบุคคลในการเรียนการ

สอน   ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความ

รับผิดชอบตGอตนเอง 

ผูMอ่ืน และสังคม 

-  มอบหมายก ิ จกร รมกล ุ G ม โ ดย ใชM

กระบวนการ PBL 

 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน        

ตามเกณฑQของ PBL 

- สังเกตพฤติกรรม 

5. ด3านทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

(1) สามารถวิเคราะหQ  

เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะหQเชิง

ตัวเลขในรายวิชาตGาง ๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุGม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 
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(2)  สามารถใชMภาษา      

ในการส่ือสารไดMอยGาง

เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใชMภาษาในการ

ส่ือสาร     ในรายวิชาตGาง ๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุGมและนำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

- การนำเสนอ 

ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู3 

(3) มีทักษะในการใชM

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช M เทคโนโลยี

สารสนเทศในรายวิชาตGาง ๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุGมและนำเสนอโดย

ใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรMางชิ้นงานโดยการใชMเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบปฏิบัติ 

- การนำเสนอ 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุ?มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู= 3. ทักษะทางป[ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂ 

ระหว?าง

บุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห̂เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และการใช= 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ?มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ¡ �  � ¡  �  � � �  � � 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร � � ¡  �  �   �   �  

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค;นคว;า � �  �  �  �  �   �  

0001104 การฟ?ง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน 

� ¡ � � �  �   � � � �  

0001105 การอMาน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ใน ชีวิตประจำวัน 

�   �   �   �   ¡ � 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารวัฒนธรรม   ¡  � � ¡    �  �  �  

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ   �  � � �  �   �   �  

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน     �  � � �  �   �   �  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุ?มวิชามนุษยศาสตร̂ 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู= 3. ทักษะทางป[ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂ 

ระหว?าง

บุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห̂เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และการใช= 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ?มวิชามนุษยศาสตร̂ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา   � �   �    �  �  

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน � �  � � � � �  � �  �  

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต � ¡  � ¡    ¡ �   �  

0002104 ศิลปะและการออกแบบ �   �   �   �   �  

0002105 สุนทรียภาพการแสดง �   � ¡    �  �  �  

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต �   � ¡    �  �  �  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุ?มวิชาสังคมศาสตร̂ 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู= 

3. ทักษะทาง

ป[ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂ 

ระหว?างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห̂

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช= 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ?มวิชาสังคมศาสตร̂ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003101 ระบบสังคมไทย � � � � �  � ¡   �  ¡ � 

0003102 ระบบสังคมโลก   � � ¡ � �  � ¡  � �  ¡ � 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  � �  � �  �   �   � � 

0003104 ไทเลยศึกษา  � � � �   �   �   �  

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน �   �   �   �   �  

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  � �  � �  �   �  �   

0003107 ความเป\นพลเมืองท่ีดี � ¡  � �  � ¡  � � ¡ � ¡ 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน � �  � �  �   ¡ �  � ¡ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุ?มวิชาคณิตศาสตร̂ วิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู= 

3. ทักษะทาง

ป[ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂ 

ระหว?างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห̂

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช= 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ?มวิชาคณิตศาสตร̂ วิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ �   �   �    � ¡  � 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร_สำหรชัีวิตประจำวัน  �   �    �  �    � 

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ �   �    �  �  ¡   

0004104 วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต �   �   �   � �   � 

0004105 วิทยาศาสตร_เพ่ือสุขภาพ �   � ¡  �  ¡ �  ¡ ¡  

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดล;อม �   �   �   �    � 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช;ใชีวิตประจำวัน �   �   �   �   �  

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตว_ในชีวิตประจำวัน �   �   �   � ¡  � ¡ 
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 3.2  หมวดวิชาเฉพาะด0าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู/วิชาเฉพาะด/านที่สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตรF พ.ศ.2558 กลุKมสาขาวิชาดุริยางคศิลปL (มคอ. 1) ดังน้ี 
 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู0 รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

1 คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 ซ่ือสัตยFสุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตKอตนเองและสังคม  
1.2 มีทัศนคติท่ีเปVดกว/าง ยอมรับฟXงแนวคิดของผู/อ่ืน 
1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 

2 ความรู/ 

2.1 รอบรู/ในศาสตรFทางศิลปกรรม และศาสตรFอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
2.2 มีความสามารถในการค/นคว/า แก/ปXญหาและพัฒนาทางด/าน
ศิลปกรรมศาสตรFอยKางเป_นระบบ 
2.3 มีความรู/ในทางศิลปะที่สัมพันธFกับบริบททางสังคม ภูมิปXญญาและ
วัฒนธรรม 
2.4 มีความรู/เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพด/านศิลปกรรมศาสตรFในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

3 ทักษะทางปXญญา 

3.1 สามารถค/นคว/า รวบรวม และประเมินข/อมูล จากแหลKงข/อมูลท่ี
หลากหลายอยKางมีวิจารณญาณ 
3.2 สามารถวิเคราะหF สังเคราะหF และเสนอแนวทางแก/ไขปXญหาได/
อยKางสร/างสรรคF 
3.3 สามารถบูรณาการความรู/กับศาสตรFอื่นเพื่อสร/างสรรคFผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได/ 
3.4 มีความคิดสร/างสรรคF และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร/างผลงาน 

4 
ทักษะความสัมพันธF
ระหวKางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผู/นำ เข/าใจบทบาทหน/าท่ีของตนเอง รับฟXงความคิดเห็นของ
ผู/อ่ืน และมนุษยสัมพันธFท่ีดี 
4.2 มีความรับผิดชอบตKองานของตนเอง และสามารถทำงานรKวมกับ
ผู/อ่ืนได/อยKางมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอยKางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกตKาง 
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ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู0 รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

5 

ทักษะการวิเคราะหFเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารด/วยการพูด ฟXง อKาน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป 
ตลอดจนใช/วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได/อยKางมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือกใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค/นข/อมูลเพื่อการ
สร/างสรรคFผลงานหรือการนำเสนอผลงานได/อยKางมีประสิทธิภาพ 
5.3 มีความสามารถในการประยุกตFใช/ความรู/เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 

6 ทักษะพิสัย 
สามารถใช/ทักษะปฏิบัติทางด/านศิลปกรรมศาสตรFในการสร/างสรรคF
ผลงานของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา   (Curriculum  Mapping) 
 

                                                                                                                              � ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู= 

3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

หมวดวิชาเฉพาะด=าน                   

 1. วิชาแกน                   

2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  � � O � � �  � �  O � O   �   

2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2   � � O � � �  � �  O � O   �   

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 � � O � � �  � �  O � O   �   

2061303 ประวัติดนตรีตะวันตก  � � O � � �  � �  O � O   �   

2061201 ทฤษฎีดนตรีไทย � � O � � �  � �  O � O   �   

2062501 ปรัชญาและสุนทรียศาสตรBทางดนตรี � � O � � �  � �  O � O   �   

2063501 ลีลาสอดประสานทำนอง  � � O � � �  � �  O � O   �  O 

2062502 การประพันธBดนตรีคลาสสิก  � � O � � �  � �  O � O   �  O 

2063502 ทฤษฎีการสอนดนตรีและพ้ืนฐานดนตรีศึกษา � � O � � �  � �  O � O   �  O 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา   (Curriculum  Mapping) 
 

                                                                                                                              � ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทาง

ปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2064501 หลักการบริหารวงโยธวาทิต � � O � � �  � � O  � �   �  O 

 2. วิชาเฉพาะด=าน                   

  2.1 กลุ?มวิชาทักษะปฏิบัติ                   

2061501 ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรี � O O � O � O � O O O   �  �   

2061502 การฝSกโสตทักษะและการอTานโนUต 1 � �   �  �   � �  � � �   � 

2061503 การฝSกโสตทักษะและการอTานโนUต 2 � �   �  �   � �  � � �   � 

2062401 ปฏิบัติรวมวง 1  � � O  �  �   � � O � � �   � 

2062402 ปฏิบัติรวมวง 2  � � O  �  �   � � O � � �   � 

2063403 ปฏิบัติรวมวง 3  � � O  �  �   � � O � � �   � 

2063404 ปฏิบัติรวมวง 4  � � O  �  �   � � O � � �   � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา   (Curriculum  Mapping) 
 

                                                                                                                              � ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู= 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

 2.2 กลุ?มเทคโนโลยีดนตรี                   

2061601 คอมพิวเตอรBดนตรีข้ันพ้ืนฐาน  O � O � � �  O O � �  � O � � � O 

2062601 เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง O � O � � �  O O � �  � O � � � O 

2062602 การออกแบบและจัดระบบเสียง  O � O � � �  O O � �  � O � � � O 

2064601 การผลิตผลงานทางดนตรีดUวยคอมพิวเตอรBและดนตรีประกอบ

ส่ือดิจิทัล 

O � O � � �  O O � �  � O � � � O 

2063601 ปฏิบัติการบันทึกเสียง O � O � � �  O O � �  � O � � � O 

 2.3 กลุ?มวิชาความคิดสร=างสรรค\ทางดนตรี                   

2063513 การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง � � O � � �   � � �  �  O �  � 

2062508 การซTอมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตUน  � � O � � �   � � �  �   �  � 

2061506 ดนตรีรTวมสมัย  � �  � � �  O � � �  �  O �   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา   (Curriculum  Mapping) 
 

                                                                                                                              � ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2062111 ดนตรีพ้ืนบUานไทยภาคอีสาน � �  � � �  O � � �  �   �  O 

2064321 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต  � � O � � �   � � �  �   �  O 

2062112 ดนตรีพ้ืนบUานไทยภาคกลาง � �  � � �  O � � �  �   �  � 

2062309 การอำนวยเพลงเบ้ืองตUน  � �  � � �   � � �  �   �  O 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม � � O � � �   � � �  �   �  O 

2062506 ความสัมพันธBระหวTางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก � � O � � �   � � �  �   �  O 

2062513 การจัดการวงดนตรี � � O � � �   � � �  �   �  O 

2063304 การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก  � � O � � �   � � �  �   �  � 

2063305 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับรUองประสานเสียง � � O � � �   � � �  �   �  � 

2063326 รูปแบบและการวิเคราะหBดนตรีตะวันตก  � �  � � �   � � �  �   �  O 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา   (Curriculum  Mapping) 
 

                                                                                                                              � ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ � �  � � �   � � �  �   �   

2064306 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจbส � �  � � �   � � �  �   �  � 

2063504 การประพันธBคำรUองและเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม � �  � � �   � � �  �   �  � 

2063506 จิตวิทยาดนตรี  � �  � � �   � � �  �   �   

2063512 การจัดการธุรกิจดนตรี  � �  � � �   � � �  �   �   

 3. วิชาเอก                   

2061417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 1  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 2  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 3  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 4 �   � O � �   � �  �   �  � 

2063419 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 5  �   � O � �   � �  �   �  � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

                                                                                                                      �  ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และ

การใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2063420 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมU 6 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 1  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061404 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 2  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 3  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062404 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 4  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063405 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 5  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063406 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 6  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2 �   � O � �   � �  �   �  � 

2062407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3 �   � O � �   � �  �   �  � 

206408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4 �   � O � �   � �  �   �  � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

                                                                                                                      �  ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     เชิง

ตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2063407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5 �   � O � �   � �  �   �  � 

2063408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061409 ปฏิบัติกีตารB 1 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061410 ปฏิบัติกีตารB 2  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062409 ปฏิบัติกีตารB 3  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062410 ปฏิบัติกีตารB 4  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063409 ปฏิบัติกีตารB 5  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063410 ปฏิบัติกีตารB 6  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061411 ปฏิบัติคียBบอรBด 1  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061412 ปฏิบัติคียBบอรBด 2  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062411 ปฏิบัติคียBบอรBด 3  �   � O � �   � �  �   �  � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

                                                                                                                      �  ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     เชิง

ตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2062412 ปฏิบัติคียBบอรBด 4  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063411 ปฏิบัติคียBบอรBด 5  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063412 ปฏิบัติคียBบอรBด 6  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061413 ปฏิบัติขับรUอง 1 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061414 ปฏิบัติขับรUอง 2  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062413 ปฏิบัติขับรUอง 3  �   � O � �   � �  �   �  � 

2062414 ปฏิบัติขับรUอง 4 �   � O � �   � �  �   �  � 

2063413 ปฏิบัติขับรUอง 5  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063414 ปฏิบัติขับรUอง 6  �   � O � �   � �  �   �  � 

2061415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 1 �   � O � �   � �  �   �  � 

2061416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2 �   � O � �   � �  �   �  � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

                                                                                                                      �  ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2062415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3 �   � O � �   � �  �   �  � 

2062416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4 �   � O � �   � �  �   �  � 

2063415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 5  �   � O � �   � �  �   �  � 

2063416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 6 �   � O � �   � �  �   �  � 

     - กลุ?มวิชาดุริยนิพนธ\                   

2063801 การศึกษาคUนควUาดนตรีนิพนธB � �  � � O  � �     �  �  � 

2064801 การนำเสนอผลงานทางดนตรี � � O �  � � � O O O � �  �  � � 

     - กลุ?มวิชาฝhกประสบการณ\วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                   

2063702 การเตรียมฝSกประสบการณBวิชาชีพดนตรี  � � O � � � O � � O O � � � � � O � 

2064702 การฝSกประสบการณBวิชาชีพดนตรี � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2063703 เตรียมสหกิจศึกษา � � O � � � O � � O O � � � � � O � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

                                                                                                                      �  ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

2. ความรู= 

 

 

3. ทักษะทางปXญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ\ 

ระหว?างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\     

เชิงตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ

ใช=เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

2064703 สหกิจศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด) 

 กำหนดเกณฑ*การวัดผลของแต6ละรายวิชาเป<นสัญลักษณ*ต6างๆ ซ่ึงมีค6าระดับคะแนน ดังน้ี 

  ระดับคะแนน   ค6าระดับคะแนน 

   A    4.00 

   B+    3.50 

   B    3.00 

   C+    2.50 

   C    2.00 

   D+    1.50 

   D    1.00 

   E    0.00 

 และใหWเป<นไปตามขWอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว6าดWวยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCของนักศึกษาขณะท่ีกำลังศึกษา 

 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูWทรงคุณวุฒิพิจารณาตามความเหมาะสมของขWอสอบใหWเป<นไปตามแผนการสอน ส6วนการทวนสอบในระดับ

หลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูWของนักศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูWของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา เพ่ือ

นำมาใชWปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรอาจใชWการ

ประเมินจากตัวอย6างต6อไปน้ี 

  2.2.1 ภาวะการไดWงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต6ละรุ6นที่สำเร็จการศึกษาใน

ดWานของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต6อความรูW ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การทวนสอบจากผูWประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา 

และเขWาทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดWานความรูW ความพรWอม และ

คุณสมบัติดWานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขWาศึกษาต6อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ  
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  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส6วนของความพรWอมและความรูWจากสาขา

ท่ีเรียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใชWในการปรับปรุงหลักสูตรใหWดีย่ิงข้ึน  

   2.2.5 มีการเชิญผูWทรงคุณวุฒิภายนอก และผูWประกอบการ มาประเมินหลักสูตร 

3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ*การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตWองเรียนครบหน6วยกิตที่กำหนดไวWในหลักสูตรและ

ตWองไดWรับคะแนนเฉลี่ยไม6ต่ำกว6า 2.00 โดยใหWเป<นไปตามขWอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว6าดWวยการวัด

และประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก จ หมวด 3) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย0 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมY 

 1.1 จัดใหWมีหลักสูตรการอบรมอาจารย*ใหม6ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ 

 1.2 จัดระบบแนะนำ/ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) แก6อาจารย*ใหม6 

 1.3 จัดเตรียมคู6มืออาจารย*และเอกสารท่ีเก่ียวขWองกับการปฏิบัติงานใหWอาจารย*ใหม6 

 1.4 จัดใหWมีการปฐมนิเทศอาจารย*ใหม6เรื่องบทบาทหนWาที่ความรับผิดชอบรายละเอียดหลักสูตร

และการจัดทำประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 1.5 กำหนดใหWอาจารย*ใหม6ตWองผ6านการอบรมหลักสูตรดWานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ*การ

สอน การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อการสอนรวมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรอื่นท่ี

จำเป<น 

 1.6 จัดระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย*ทั้งการเขWาร6วมการ

อบรมสัมมนาหรือการศึกษาดูงาน 

 1.7 ส6งเสริมดWานการวิจัยโดยการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหนWาใหม6เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเขWา

ร6วมเป<นคณะผูWวิจัยร6วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกYคณาจารย0 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส6งเสริมใหWอาจารย*เขWาร6วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

วิธีการสอน กลยุทธ*ในการสอน การสรWาง และหาประสิทธิภาพสื่อการสอนประเภทต6าง ๆ การวัด และการ

ประเมินผลในรายวิชา 

  2.1.2 สนับสนุนใหWผูWสอนร6วมสัมมนาเชิงวิชาการในดWานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน

ทัศนะ ความคิดเห็นกับผูWสอนอ่ืน หรือผูWชำนาญการในทางวิชาชีพ 

  2.1.3 สนับสนุนใหWอาจารย*ศึกษาต6อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  2.1.4 จัดการประชุมเพื่อใหWผูWสอนมีส6วนร6วมในการประเมินหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชา 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืน ๆ 

  2.2.1  ส6งเสริมใหWผูWสอนเขWาร6วมอบรมประชุมสัมมนาในดWานต6างๆ ซึ่งเป<นการเพิ่มศักยภาพและ

เป<นประโยชน*ต6อการพัฒนาการเรียนการสอน เช6นโปรแกรมคอมพิวเตอร*เพื่อการเรียน การสอน การใชWสถิติ

เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัยฯลฯ 

  2.2.2  สนับสนุนใหWผูWสอนทำงานวิจัย ทั้งงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขา

วิชาชีพอันจะเป<นประโยชน*ต6อชุมชนและทWองถ่ิน 
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  2.2.3  จัดโครงการบริการทางวิชาการในทWองถิ่น ชุมชน สถานศึกษา เช6น การจัดอบรม เชิง

ปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เพ่ือนำประสบการณ*มาพัฒนาหรือบูรณาการการเรียนการสอน 

  2.2.4  สนับสนุนใหWอาจารย*ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือใหWมีตำแหน6งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 1.1 แต6งตั้งอาจารย*ผูWรับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ*

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 1.2  กำหนดเกณฑ*ในการคัดเลือกผูWเรียนและคุณสมบัติของผูWเรียนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 1.3 ประสานกับสำนักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องการรับสมัครนักศึกษา การเปÅดสอน

รายวิชาต6าง ๆ  ตามแผนการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหWเป<นไปตามปฏิทินวิชาการ 

 1.4 จัดหาผู Wสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาที ่เปÅดสอน และเป<นไปตามเกณฑ*ภาระงานสอนท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

 1.5  มีแผนบริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.6 ดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย* การพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการบริหาร

จัดการดWานต6าง ๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 

 1.7 จัดใหWมีการประเมินการสอนของอาจารย*โดยนักศึกษาเพ่ือใหWเกิดการพัฒนาการสอน 

 1.8 สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผูWใชWบัณฑิตเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 1.9 มีการจัดการประชุมเพ่ือประเมินหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียน การ

สอนในหลักสูตรรายวิชา 

2. บัณฑิต 

 จัดใหWมีการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูWใชWบัณฑิตเป<นประจำทุกปÑ เพื่อนำมาใชWเป<น

ขWอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นจัดใหWมีการเสนอคำแนะนำ ความคิดเห็นเรื่องต6าง ๆ แผนการ

พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจากผูWทรงคุณวุฒิภายนอก และภาคประชาชน รวมทั้งนำ

ขWอคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝÜกงาน มาพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมในการพัฒนา

นักศึกษา พัฒนาคณาจารย* รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. นักศึกษา 

 3.1 การใหCคำปรึกษาดCานวิชาการและอ่ืนๆ แกYนักศึกษา 

  3.1.1 จัดใหWมีอาจารย*ที่ปรึกษาหมู6เรียนเพื่อใหWคำแนะนำ ใหWคำปรึกษาในเรื่องการเรียนการทำ

กิจกรรม การขอทุนการศึกษาและเรื่องอื่นๆตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู6ในมหาวิทยาลัย โดยกำหนด

ช่ัวโมงการใหWคำปรึกษาหรือวิธีการติดต6อในรูปแบบต6างๆ และแจWงใหWนักศึกษาในความดูแลทราบ 

  3.1.2 อาจารย*ที่ปรึกษาทุกคนตWองเขWาร6วมโครงการพัฒนาอาจารย*ที่ปรึกษาและนำความรูWมา

ปฏิบัติจริงกับนักศึกษาในความดูแล 
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  3.1.3 สนับสนุนใหWนักศึกษาเขWาร6วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของสโมสรคณะ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนท่ีนักศึกษาสนใจ เพ่ือเสริมสรWางประสบการณ*และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 

  3.1.4 จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ จัดการแสดงผลงานนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติของ

นักศึกษา 

  3.1.5 จัดหาแนะแนวแหล6งทุนการศึกษาและการหารายไดWระหว6างเรียนใหWแก6นักศึกษาท่ีสนใจ 

  3.1.6 จัดหาแนะนำสถานศึกษาเพ่ือการฝÜกประสบการณ*ในสาขาวิชา 

 3.2 การอุทธรณ0ของนักศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินการเรียนในรายวิชาใด  สามารถยื่นคำรWอง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย*ในแต6ละรายวิชาไดW 

นอกจากนี ้ในกรณีอื ่น ๆ นักศึกษาสามารถแจWงอุทธรณ*เป<นลายลักษณ*อักษรมายังผู Wบริหารคณะและ

มหาวิทยาลัยตามลำดับ 

4. อาจารย0 

 4.1 การรับอาจารย0ใหมY   

  4.1.1 การกำหนดคุณสมบัติในการรับอาจารย*ใหม6 คุณสมบัติทั่วไปเป<นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน6ง ขึ้นอยู6กับสาขาวิชาโดยมีวุฒิการศึกษาไม6ต่ำกว6าระดับ

ปริญญาโท การคัดเลือกโดยการสอบขWอเขียน สอบสัมภาษณ* และสอบสอนโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย

แต6งต้ัง 

  4.1.2 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน6งบุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิที่เกี่ยวขWองกับ

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีความรูWดWานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  4.1.3 การเพิ่มทักษะความรูWเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรตWองสามารถบริการและอำนวยความ

สะดวกใหWอาจารย*สามารถใชWสื่อการสอนหรือจัดการเรียนการสอนไดWอย6างมีประสิทธิภาพซึ่งจำเป<นตWองเพ่ิม

ทักษะความรูWเพ่ือการปฏิบัติงานโดยสนับสนุนใหWมีการฝÜกอบรมเฉพาะทาง เช6นการสืบคWนขWอมูลการพัฒนาส่ือ

การสอน การดูแลรักษาและการซ6อมบำรุงเคร่ืองมือเบ้ืองตWน การเตรียมหWองปฏิบัติการคอมพิวเตอร*เป<นตWน 

 

 4.2 การมีสYวนรYวมของคณาจารย0ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  4.2.1 จัดประชุมอาจารย*ในสาขาวิชาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำของ

สาขาวิชา 

  4.2.2 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งทำหนWาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรเพื่อนำไปสู6

การปรับปรุงหลักสูตร 

  4.2.3 สำ ตรรวจความตWองการจากผูWท่ีเก่ียวขWองเพ่ือเป<นขWอมูลในการปรับปรุงหลักสู  
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 4.3 การแตYงต้ังคณาจารย0พิเศษ 

  4.3.1 การเชิญผูWทรงคุณวุฒิภายนอกมาร6วมสอนในบางรายวิชาและบางหัวขWอที่ตWองการความ

เช่ียวชาญหรือประสบการณ*จริงโดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  4.3.2 ผูWทรงคุณวุฒิที่จะเชิญมาบรรยายหรือเป<นอาจารย*พิเศษตWองเป<นผูWมีประสบการณ*ตรง มี

ผลงานทางวิชาการหรือเป<นผูWเช่ียวชาญท่ีไดWรับการยอมรับ 

  4.3.3 อาจารย*พิเศษตWองมีแผนการสอนตามคำอธิบายรายวิชาประกอบการสอนโดยตWองมีการ

ประสานงานกับอาจารย*ประจำหลักสูตรหรืออาจารย*ผูWรับผิดชอบรายวิชา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูCเรียน 

 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต6าง ๆ ในหลักสูตรใหWมีเนื้อหาที่ทันสมัย

ตามความกWาวหนWาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปÅดรายวิชาต6าง ๆ ท้ังวิชา

บังคับ และวิชาเลือกที่เนWนนักศึกษาเป<นสำคัญโดยสนองความตWองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน เนWน

พัฒนาทักษะดWานการวิจัยและการเรียนรูWดWวยตัวเอง  

  5.1.1 มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือมีการปรับปรุง

หลักสูตรซ่ึงเป<นการปรับปรุงสาระรายวิชาใหWมีความทันสมัย 

  5.1.2 มการพัฒนาหลักสูตรเพืการแต6งต้ังคณะกรร 6อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหWมีความทันสมัย 

  5.1.3 การประชุมทบทวน ติดตาม หรือประเมินกระบวนการว6าที่ไดWดำเนินการไปนั้นผลผลิต

หรือผลลัพธ*ท่ีเกิดข้ึนเป<นไปตามเปáาหมายหรือไม6 

 5.2 ระบบผูCสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 คำนึงถึงความรูWความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  และเป<นความรูWที่ทันสมัยเพื่อใหW

นักศึกษาไดWรับความรูWประสบการณ*และไดWรับการพัฒนาความสามารถจากผูWรูWจริง เนWนการพัฒนานักศึกษาใหW

มีความรูWตามโครงสรWางหลักสูตรที่กำหนด และไดWรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรูWดWวย

ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต6างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส6วนร6วมและความสามารถ ใน

การใชWเทคโนโลยี 

  5.2.1 กำหนดวิธีการจัดอาจารย*ผูWสอนในหลักสูตร วิธีการกำกับติดตาม และตรวจสอบ การ

จัดทำแผนการเรียนรูW 

  5.2.2 มีการประชุมทบทวนติดตามหรือประเมินกระบวนการ ว6าผลลัพธ*ที่เกิดขึ้นเป<นไปตาม

เปáาหมายหรือไม6 ท้ังเร่ืองการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรWอมนักศึกษาก6อนเขWาเรียน 

 5.3 การประเมินผูCเรียน 

 มีการกำกับใหWมีการประเมินตามสภาพจริง มีการใชWวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหWผลการ

ประเมินที่สะทWอนความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีวิธีการใหWขWอมูลปáอนกลับ ทำใหWนักศึกษาสามารถ
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แกWไขจุดอ6อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดWโดยใหWผลการประเมินที่สะทWอนระดับความสามารถที่แทWจริงของ

นักศึกษา 

  5.3.1 มีการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ*และขั้นตอนในการประเมินผู Wเรียน โดยกำหนดผูW

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชWในการประเมินจากการมีส6วนร6วมของอาจารย*ประจำหลักสูตร และ    

มีการทวนสอบผลการเรียนรูWตามมาตรฐานผลการเรียนรูW และประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.5 มคอ. 6 

และ มคอ.7 

  5.3.2 มีการประชุม ทบทวน ติดตามหรือประเมินกระบวนการโดยใชWเคร่ืองมือท่ีสามารถระบุถึง

ผลผลิตหรือผลลัพธ*ท่ีเกิดข้ึนใหWเป<นไปตามเปáาหมายครอบคลุมสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 5.4 การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ  

 มีการดำเนินงานรWอยละ 80 ของตัวบ6งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวWในแต6ละปÑ 

6. สนับสนุนการเรียนรูC 

 6.1 บริหารงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายไดWและงบประมาณแผ6นดินใหWแก6สาขาวิชาผ6านทางคณะโดย

ขึ้นอยู6กับจำนวนนักศึกษาเพื่อบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  และคณะไดW

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ*ท่ีใชWในการจัดการเรียนการสอนไดWอย6างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูYเดิม 

  6.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ0การสอน 

   1) หWองเรียนมีอุปกรณ*ประกอบการเรียนสอนต6างๆไดWแก6คอมพิวเตอร*และอุปกรณ*ประกอบ

ท่ีใชWในการนำเสนอและการสอนหนWาช้ันเรียนโดยมีการจัดตารางการใชWหWองเรียนอย6างเป<นระบบ 

   2) รดนตรีหWองปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรีหWองปฏิบัติการคอมพิวเตอร*ปฏิบัติกา  

   3) คอมพิวเตอร*ของคณะและของมหาวิทยาลัยที ่สามารถใชWจ ัดการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส* (e-learning) 

   4) วิชาดุริยางคศิลปâ คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีความร6วมมือกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการในจังหวัดเลยและจังหวัดใกลWเคียง เพื่อเป<นสถานที่ในการปฏิบัติการฝÜกประสบการณ*

วิชาชีพของนักศึกษา 

   5) แหล6งเรียนรูWในชุมชนธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

รวมถึงมีการเชิญปราชญ*ชาวบWานในสาขาท่ีเก่ียวขWองมาใหWความรูWแก6นักศึกษา 

   6) หWองสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ

หWองสมุดของคณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีสื ่อต6าง ๆ เช6น ตำราเรียน หนังสือ วารสารวิชาการ

ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ* รายงานการวิจัย ฐานขWอมูลข6าวการศึกษา ฐานขWอมูลวารสารทาง

การศึกษา ฐานขWอมูลอิเล็กทรอนิกส*โครงการ ThaiLIS ซีดี-รอม  ประกอบการสอน โสตทัศนวัสดุ และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส*เป<นตWนโดยส่ือต6าง ๆ  มีความทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ 
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 6.3 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  6.3.1 สาขาวิชาและอาจารย*สามารถเสนอรายการหนังสือวารสารและสื่อต6าง ๆ ไปยังหWองสมุด

ของคณะและของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดซ้ือ 

  6.3.2 จัดสรรเงินรายไดWส6วนหน่ึงเพ่ือการซ้ือหนังสือวารสารส่ือต6าง ๆ 

  6.3.3 บคWนขWอมูลและดาวน*โหลดฐานขWอมูลไดWตามคหนWาท่ีหWองสมุดสื วามตWองการของอาจารย* 

  6.3.4 มหาวิทยาลัยมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอนประจำ

สำหรับปฏิบัติการทุกปÑการศึกษาหWองเรียนทฤษฎีรวมถึงมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ*  

 6.4 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดทำแบบสำรวจความ

พึงพอใจในการใชWบริการ ความตWองการหนังสือ วารสารและสื่อโสตทัศน*ต6าง ๆ จากอาจารย*และนักศึกษา

เพ่ือใชWเป<นขWอมูลในการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

7.  ตัวบYงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบYงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปrท่ี 

1 

ปrท่ี 

2 

ปrท่ี 

3 

ปrท่ี 

4 

ปrท่ี 

5 

1. อาจารย*ผูWรับผิดชอบหลักสูตรอย6างนWอยรWอยละ80 มีส6วนร6วมใน

การประชุมเพื ่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

P P P P P 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2ที ่สอดคลWองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร* พ.ศ. 2558 
P P P P P 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ*

ภาคสนาม (ถWามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4อย6างนWอยก6อนการ

เปÅดสอนในแต6ละภาคการศึกษาใหWครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การดำเนินการของประสบการณ*ภาคสนาม (ถWามี) ตามแบบ มคอ.

5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปÅดสอน

ใหWครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7

ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปÑการศึกษา P P P P P 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูWที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถWามี) อย6างนWอยรWอยละ 25

ของรายวิชาท่ีเปÅดสอนในแต6ละปÑการศึกษา 

P P P P P 
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ตัวบYงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปrท่ี 

1 

ปrท่ี 

2 

ปrท่ี 

3 

ปrท่ี 

4 

ปrท่ี 

5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ*การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูWจากผลการประเมินการดำเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปÑท่ีแลWว  

 P P P P 

8. อาจารย*ใหม6 (ถWามี) ทุกคนไดWรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ดWานการจัดการเรียนการสอน 
P P P P P 

9. อาจารย*ประจำหลักสูตรทุกคนไดWรับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพอย6างนWอยปÑละหน่ึงคร้ัง 
P P P P P 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถWามี) ไดWรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม6นWอยกว6ารWอยละ 50 ต6อปÑ 
P P P P P 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปÑสุดทWาย/บัณฑิตใหม6ที่มีต6อ

คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม6นWอยกว6า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0 
   P P 

12. ระดับความพึงพอใจของผู WใชWบัณฑิตที ่ม ีต 6อบัณฑิตใหม6 

หลังจากทำงานไปแลWวอย6างนWอย 1 ปÑหลังสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยไม6

นWอยกว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    P 

 

 มีการเก็บรวบรวมขWอมูล และดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ   (TQF)     

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปáาหมาย ตัวบ6งช้ีทั้งหมดอยู6ในเกณฑ*ดีต6อเนื่อง  2 ปÑการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ*การ

ประเมินผลผ6านคือ มีการดำเนินงานตามขWอที่ 1 - 5 และอย6างนWอยรWอยละ 80 ของตัวบ6งชี้ผลการดำเนินงาน

ท่ีระบุไวWในแต6ละปÑ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน 

 การประเมินกลยุทธ*การสอนพิจารณาจากผลการเรียนรูWของผูWเรียนโดยวิเคราะห*ผลการเรียนรูWของ

ผูWเรียนจากการทดสอบย6อย แบบฝÜกหัด กิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การอภิปรายโตWตอบ การ

ตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ทั้งนี้ผลการเรียนรูWของผูWเรียนจะสามารถบ6งชี้ไดWว6ากลยุทธ*การสอน ที่ใชW

สามารถทำใหWผูWเรียนเกิดการเรียนรูWไดWหรือไม6 มากนWอยเพียงใด ตWองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ

สอนการวัดผลประเมินผลหรือไม6อย6างไร 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

 ประเมินไดWจากนักศึกษาในแต6ละรายวิชาโดยใหWนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย*  ทั้งในดWาน

ทักษะกลยุทธ*การสอน ความรูWความสามารถ พฤติกรรมการสอนและอื่น ๆ นอกจากน้ี การประเมินทักษะ

ของอาจารย*สามารถทำไดWโดยการสังเกตการณ*ของอาจารย*ผูWรับผิดชอบหลักสูตร หรือการทดสอบผลการ

เรียนรูWของผูWเรียนเม่ือเทียบเคียงกับผูWเรียนสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินเมื่อนักศึกษาออกฝÜกประสบการณ*วิชาชีพในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 

ระหว6างการนิเทศโดยประเมินทักษะความรูWความสามารถของนักศึกษาว6าสามารถปฏิบัติการตามองค*ความรูW 

ความสามารถในวิชาชีพทางดนตรีไดWหรือไม6 โดยจะรวบรวมขWอมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ท้ังในภาพรวม และในแต6ละรายวิชา 

 2.2 การประเมินบัณฑิตเมื ่อนักศึกษาจบการศึกษาโดยสำรวจขWอมูลจากบัณฑิต ผู WใชWบัณฑิต

ผูWทรงคุณวุฒิ และการสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตWองผ6านประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาศิลปกรรมศาสตร* พ.ศ. 2558 และผ6านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 รวบรวมขWอมูลปìญหาและขWอเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต6ละ

รายวิชาจากการประเมินของนักศึกษาผูWใชWบัณฑิตและผูWทรงคุณวุฒิ 

 4.2 วิเคราะห*ปìญหาและทบทวนขWอมูลโดยผูWรับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 

 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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คำอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุ?มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร / Language Communications 

0001101    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   2(2-0-4) 

  (Thai for Communication) 

 ความรู+เบื้องต+นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช+ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ทักษะการคิด ฟIง ดู พูด อKานและเขียน เพ่ือประยุกตOใช+ในการดำรงชีวิต 

 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language use 

in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to 

apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2(2-0-4) 

  (English for Communication) 

 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟIง พูด อKาน และเขียน ในสถานการณOตKางๆ 

การทักทาย การทำความรู+จัก การให+ข+อมูลสKวนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ท่ีตั้ง การบอก

ทิศทาง 

 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, speaking, 

reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving personal 

information, giving information about family and community, describing places, giving 

location and direction 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคbนควbา  2(2-0-4) 

  (Information Searching for Study) 

 สารสนเทศ ทักษะการรู +สารสนเทศ แหลKงเรียนรู +และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธOและ

กระบวนการสืบค+นสารสนเทศด+วยสื ่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ+างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกตOใช+ในการทำรายงาน 

วิจัย สารนิพนธO วิทยานิพนธO ได+อยKางถูกต+องและมีประสิทธิภาพ 

 Information, information literacy skills, information sources and resources, retrieval 

techniques and process with digital media, academic report writing with universal 

standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of 

research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
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0001104  พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน-การฟnง  2(2-0-4) 

  (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

 การฟIงและการพูดในระดับประโยคและระดับข+อความในหัวข+อตKางๆ ที่ใช+ในชีวิตประจำวัน โดยมี

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุKงเน+นให+ผู+เรียนฝ|กทักษะการฟIง-พูดภาษาอังกฤษ 

           Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 

for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an 

emphasis on helping students practice their listening and speaking skills. 

0001105  การอ?าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   

 การอKานหนังสือพิมพO การอKานโฆษณา แผKนพับโฆษณา การอKานประกาศ การอKานฉลากผลิตภัณฑO

ตKางๆ การยKอความ การกรอกแบบฟอรOม การเขียนจดหมายสKวนตัว การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสO 

 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 

product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 

communication 

0001106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

  (English for Cultural Communication)    

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คKานิยมทางสังคม 

ความเช่ือ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  

 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 

value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 

  (English for Communication in the Workplace) 

 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต+อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพทO การให+และขอข+อมูล การ

กรอกแบบฟอรOมประเภทตKางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมลO การเขียนประวัติสKวนตัว การ

อKานประกาศรับสมัครงาน  

 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 

asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement 
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0001108    ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 

  (Chinese for Daily Life Communication) 

 โครงสร+างและรูปแบบประโยคสำหรับใช+หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพทO วลี สำนวน 

ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณOตKางๆ ด+วยทักษะการฟIง พูด อKาน และเขียน 

 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence structures 

for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 

 กลุ?มวิชามนุษยศาสตรz/Humanities 

0002101  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  2(2-0-4) 

  (Buddhism for Development) 

 ความรู +พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ ว ันสำคัญและพิธ ีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา การประยุกตOพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หน+าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        

การพัฒนาจิตและปIญญาเพ่ือการดำเนินชีวิต 

 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 

Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 

development for living. 

0002102  จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน   2(2-0-4) 

  (Psychology for Self Development) 

 ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปIจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข+องกับพฤติกรรม

การรู+จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธO การทำงานเป�นทีมและการวางแผนการดำเนินชีวิตอยKางมี

ความสุข 

 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 

development, human relations, team work and life planning for well-being. 

0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 

  (Music and Life Appreciation) 

  การใช+ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร+างทักษะ และ

ประสบการณOทางดนตรี 

 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing skills 

and musical experience. 
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0002104  ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 

  (Arts and Design) 

 จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร+างสรรคOผลงานหลักการ แนวคิด ความคิดสร+างสรรคO  

การรับรู+ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกตOและการมีรสนิยมที่ดีตKอ

ผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกท้ังอดีตและปIจจุบัน 

 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and  

design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, 

application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and 

present. 

0002105  สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 

  (Art Performance Appreciation) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรOและการแสดง คุณคKาของศิลปะการแสดงประเภทตKางๆ คKานิยม

และวิถีชีวิตที่นำมาประยุกตOใช+ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล+องกับคKานิยมและวิถีชีวิตใน

ท+องถ่ิน 

 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values 

and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are 

consistent with local values and lifestyles. 
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0002106  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 

  (Meditation for Life Development) 

 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงคO วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต+นของการทำสมาธิ ลักษณะ

ของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชนOของสมาธิ ลักษณะอาการตKอต+านสมาธิ และการนำสมาธิไปใช+

ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนOของฌานและ

ญาณ สิ่งที่ควรรู+เรื่องวิปIสสนา ความแตกตKางระหวKางสมถะกับวิปIสสนา แผนผังสมถะกับวิปIสสนา ชาวโลก

กับวิปIสสนา  

 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 

meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 

meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 

education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption 

( Jhana)  and insight knowledge ( Nana) ; fundamental knowledge about insight meditation 

( Vipassana) ; differences between the foundation meditation ( Summata)  and the insight 

meditation ( Vipassna) ; layout the foundation meditation ( Summata) and the insight 

meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population. 

 กลุ?มวิชาสังคมศาสตรz/Social Sciences 

0003101  ระบบสังคมไทย   2(2-0-4) 

  (Thai Society System) 

 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล+อม ของสังคมไทยใน

ปIจจุบัน ปIญหาและแนวโน+มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ

ปIญญาท+องถิ่น การบูรณาการบริบทตKางๆ เพื่อปรับตัวให+เทKาทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา

สังคมไทยท่ีย่ังยืน ปลูกฝIงจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณคKาของความเป�นไทย 

 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, 

and environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 

economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 

nationalism. 
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0003102  ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 

  (Global Society System) 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด+านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล+อมและ

ภัยคุกคามตKางๆ สร+างความรู+ความเข+าใจด+านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยูK

ในสังคมโลกด+วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข+อมูลขKาวสารอยKางมีประสิทธิภาพ 

 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and other 

crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the Digital Age. 

0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Business and Daily Life) 

 ความรู+พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน+าท่ีของธุรกิจ การผลิต แนว

ทางการเป�นผู +ประกอบการสมัยใหมK การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยO การตลาด การบัญชีการเงิน 

สภาพแวดล+อมที่มีอิทธิพลตKอธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด+านเทคโนโลยี สังคม ที่สKงผลกระทบตKอการใช+

ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ใน

ชีวิตประจำวัน 

 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 

production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 

management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 

change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; 

and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

0003104  ไทเลยศึกษา  2(2-0-4) 

  (Loei Study) 

 ประวัติศาสตรOและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลKน ภาษา 

ศิลปะ และภูมิปIญญาพ้ืนบ+าน 

 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 

amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 

  (Thailand and ASEAN Community) 

 ความเป�นมา ข+อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตรO เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธOภายในและภายนอกกลุKมประเทศสมาชิก

อาเซียน ประโยชนOท่ีไทยได+รับจากการเข+าเป�นสมาชิก 

 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 

economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 

relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 

Thailand that gain from being member. 

0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Economy in Daily Life) 

 หลักการเบ้ืองต+นทางเศรษฐศาสตรO กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด

และกลไกราคา รายได+ประชาชาติ รายได+จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและ

สถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะหOเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปIจจุบัน 

 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 

price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 

system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, 

and current society economies . 

0003107    ความเป�นพลเมืองท่ีดี  2(2-0-4) 

  (Smart Citizenship) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน+าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยOทรงเป�นประมุข การอยูKรKวมกันในสังคมแหKงความหลากหลาย การ

จัดการความขัดแย+งด+วยสันติวิธี การต+านทุจริต การปลูกฝIงทัศนคติเชิงบวกตKอประเทศ จิตอาสา บทบาท

หน+าที่ความรับผิดชอบ มีความกล+าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต+อง การเป�นสมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 

 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context 

of democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in 

different societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, 

creating positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being 

brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
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0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Law in Daily Life)   

 กฎหมายทั่วไปที่จำเป�นต+องใช+ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพKงและพาณิชยO กฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข+องกับคอมพิวเตอรOและ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรO กฎหมายทรัพยOสินทางปIญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข+อง 

 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, criminal 

law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and computer 

crime Intellectual property law, Family law and other related law. 

 

 กลุ?มวิชาคณิตศาสตรzวิทยาศาสตรzและเทคโนโลยี/Mathematics, Science and Technology 

0004101  การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 

  (Thinking and Decision Making) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยO การคิดวิเคราะหOและการคิดสร+างสรรคO หลักการใช+

เหตุผล การเก็บรวบรวมข+อมูล การวิเคราะหOข+อมูลโดยการใช+โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การ

ประยุกตOใช+หลักการวิเคราะหOการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส+นสำหรับการตัดสินใจแก+ปIญหาใน

ชีวิตประจำวัน 

 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 

logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 

making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 

problem solving in daily life. 

0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรzสำหรับชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 

  (Computer Technology for Daily-Life) 

 ความรู+พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรO องคOประกอบของระบบคอมพิวเตอรO ระบบเครือขKาย

คอมพิวเตอรOและอินเทอรOเน็ตสมัยใหมK เครือขKายสังคมออนไลนO จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอรO 

ในอนาคต และทักษะในการนำเคร่ืองมือ อุปกรณO และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช+ในชีวิตประจำวัน 

 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 

Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 

Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life. 
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0004103    การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 

  (Exercise for Health) 

      ความรู+ด+านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ีสอดคล+อง

กับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแตKละบุคคล  และการนำไปประยุกตOใช+ใน

ชีวิตประจำวัน 

 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise according 

to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 

0004104  วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 

  (Science and Technology for Quality of Lif) 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตรO สารที ่ ใช +ในชีว ิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในส่ิงแวดล+อม ผลกระทบของความก+าวหน+าทางวิทยาศาสตรOท่ีมีตKอการดำเนินชีวิต

มนุษยO 

 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 

biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 

human life. 

0004105  วิทยาศาสตรzเพ่ือสุขภาพ  2(2-0-4) 

  (Science for Health) 

 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ

บริโภคอาหารปลอดภัย การสKงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสKงเสริม

สุขภาพจิต  ความรู+ท่ัวไปเก่ียวกับการเกิดโรค การป องกันโรคและหลักการใช+ยาในชีวิตประจำวัน 

           Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual hygiene 

promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, diseased 

prevention and daily medication. 
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0004106   ชีวิตกับส่ิงแวดลbอม  2(2-0-4) 

   (Life and Environment) 

            การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษยO ความสัมพันธOเชิงระบบระหวKางสิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดล+อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุOตKางถ่ิน มลพิษส่ิงแวดล+อมและผลกระทบตKอคุณภาพ

ชีวิต ปIญหาภาวะโลกร+อน วิถีชีวิตกับการใช+ทรัพยากรธรรมชาติในท+องถิ่นและสิ่งแวดล+อมกับการทKองเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อมท่ีย่ังยืน 

         The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 

between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of 

life, global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental 

areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource management. 

0004107  เทคนิคการบำรุงรักษาเคร่ืองใชbในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Household Appliances Maintenance Techniques) 

 หลักการทำงาน การใช+งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื ่องใช+ในชีวิตประจำวันภายในบ+าน 

เครื่องมือและการใช+เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ า งานครุภัณฑO เคหะภัณฑO และยานพาหนะ การตระหนักถึง

ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 

 Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 

and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 

conservation awareness. 

0004108  การปลูกพืชและเล้ียงสัตวzในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Raising Crops and Animals in Daily Life) 

 หลักการปลูกพืชเบื้องต+น  การปลูกไม+ดอกไม+ประดับเพื่อตกแตKงสถานที่ การปลูกผักปลอด

สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม+ผลและไม+ยืนต+น  หลักการเลี้ยง

สัตวOเบื้องต+น การเลี้ยงสัตวOเศรษฐกิจ พืชอาหารสัตวO การเลี้ยงสัตวOโดยใช+สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแล

สัตวOเล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 

chemical- free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit 

trees and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 

productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  

plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 

philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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คำอธิบายรายวิชา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

      1. วิชาแกน  

รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                  หน?วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดbวยตนเอง) 

2061301   ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 

  (Music Theory 1) 

 ความรู+พื้นฐานทักษะการคิดทางทฤษฎีดนตรี การบันทึกโน+ต ระดับเสียง ความยาวเสียง จังหวะ 

เครื่องหมายกำหนดจังหวะ กุญแจเสียง บันไดเสียง ขั้นคูK ทรัยแอด คอรOดทบเจ็ด คอรOดพลิกกลับ และ

คำศัพทO ดุริยางคศิลป¡ท่ีเก่ียวข+องในเน้ือหาท่ีเรียน เป�นต+น 

 Fundamentals of music theory thinking skills such as Notation, Pitch, Duration, Time 

Signature, Key, Scales, Interval, Triad, the Seventh Chord, Inversion Chord, and Musical 

vocabularies that related to the content of study, etc. 

2061302    ทฤษฎีดนตรีสากล 2  3(3-0-6)  

  (Music Theory 2)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061301   ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

 ความรู+พื้นฐานทักษะการคิดทางทฤษฎีดนตรี กุญแจเสียง โมด และคอรOดโครมาติก การเขียน

เสียงประสานสี่แนว และการวิเคราะหOบทเพลงเบื้องต+นประกอบด+วย ทรัยแอด คอรOดทบเจ็ด และการพลิก

กลับคอรOด ทุกรูปแบบ การดำเนินคอรOด จุดพักประโยคเพลง โน+ตนอกคอรOด เป�นต+น 

 Fundamentals of music theory thinking skills such as Keys, Modes, and Chromatic 

Chords, Writing Four- Part Harmony.  The preliminary song analysis consisted of Triad, the 

Seventh Chord, and all forms of Inversion Chord.  As well as Chord Progression, Cadence, 

and Non-Chord Tone.   

2062301  ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3(3-0-6) 

  (Music Theory 3)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061302  ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

 ทักษะการคิดด+านการประสานเสียงคอรOดโครมาติก การเขียนประสานเสียงสี่แนว และการ

วิเคราะหOบทเพลงเบื้องต+น ประกอบด+วย คอรOดโดมินันทOระดับสอง การเปลี่ยนกุญแจเสียง คอรOดนิอาโพลิ

ตัน และคอรOดคูKหกออกเมนเท็ต 

 Thinking skills in chromatic chords, writing Four-Part Harmony, and the preliminary 

song analysis consisting of Secondary dominant, changing of Modulation, Neapolitan Chord, 

and Augmented six Chord. 
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2061303  ประวัติดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

  (History of Western Music) 

 การเกิดของดนตรีตะวันตกยุคแรกเริ่มและวิวัฒนาการจากสมัยโบราณ สมัยกรีก สมัยกลาง  สมัย

ฟ¤¥นฟูศิลปะวิทยา สมัยบาโรค สมัยคลาสสิก จนถึงปIจจุบัน 

 Procreation of early Western music and the evolution from ancient times, Greek 

times, Middle Ages, Renaissance periods, Baroque periods, and Classical periods to present. 

2061201  ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0-6) 

  (Thai Classical Music Theory) 

 บทบาทและหน+าที่ของเครื่องดนตรีไทย ขนบแบบแผนและแนวปฏิบัติเครื่องดนตรีแตKละชนิด 

หลักการจัดวงและหน+าที่ของเครื่องดนตรีในวงดนตรีแตKละประเภท คุณภาพและสีสันของเสียง การบันทึก

โน+ตเพลงไทย และศัพทOสังคีต  

 Roles and functions of Thai musical instruments. Traditional pattern and practices 

of each instrument. Principle of band arrangement and the functions of each instrument in 

the band.  The sound quality and tone color.  Recording Thai music notation and musical 

terminology. 

2062501    ปรัชญาและสุนทรียศาสตรzทางดนตรี  3(3-0-6) 

  (Philosophy and Aesthentic of Music) 

 แนวคิดของนักปรัชญา สาขาตKางๆ ที่เกี่ยวข+องทั้งโดยตรงและโดยอ+อม รวมทั้งวรรณกรรมทาง

ดนตรีที ่ได+รับการยกยKอง แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงามและความสำคัญของดนตรีตKอชีวิต 

ความสัมพันธOระหวKางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยาการศึกษา ธุรกิจ      

 The concepts of philosophers in various fields that are directly and indirectly 

involved.  Including literary and musical literature that has been praised, concept of the 

meaning of beauty and the importance of music to life.  Relationship between music and 

life, religion, culture, society, politics, psychology, education, and business. 
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2063501    ลีลาสอดประสานทำนอง 3 (2-2-5) 

  (Counterpoint)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062301   ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 การแตKงทำนองสอดประสานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตามแบบแผนของคริสตOศตวรรษที่ 16 ใน

ระบบอิงโมด ไปจนถึงการประยุกตOใช+กับแบบแผนของคริสตOศตวรรษที่ 18 ตั้งแตKการเขียนทำนองแนวเดียว 

และประเภทท่ีหน่ึงถึงประเภทท่ีห+า  

 Writing counterpoints both vertically and horizontally according to the 16th 

century stereotypes in the mod system as well as applied to the 18th century stereotypes 

from the monotone writing and Species I - Species V. 

2062502  การประพันธzดนตรีคลาสสิก 3(2-2-5) 

  (Classical Music Composition)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 หลักการเบื้องต+นของการประพันธOดนตรีคลาสสิกและการแสดงบทประพันธO รวมถึงศึกษารูปแบบ

การประพันธOที่เจาะจงพิเศษในลักษณะดนตรีคลาสสิกยุคตKางๆ และโครงการการศึกษาสKวนบุคคลที่เจาะจง 

ในโครงสร+างสังคีตลักษณOของดนตรีคลาสสิกขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญK  

 Basic principles of classical music composition and their performance as well as 

studying specific composing styles in classical music of different eras.  And the individual 

educational projects that are specific to the structure of classical music from small to large 

scale. 
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2063502  ทฤษฎีการสอนดนตรีและพ้ืนฐานดนตรีศึกษา 3(2-2-5)  

  (Music Pedagogy Theory and Music Education Fundamentals) 

 กระบวนการเรียนการสอนด+านดนตรี การสอนวงดนตรี การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี การสอน

ดนตรีของโคดาย การสอนดนตรีของดาลโครซ การสอนดนตรีของคารOล ออรOฟ การสอนดนตรีของซูซูกิ และ

การสอนดนตรีของมอนเตสซอรี รวมถึงศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดนตรี การเลือกใช+

และการผลิตส่ือการสอนตามทักษะทางดนตรี จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู+ทาง

ดนตรี การวัดและประเมินผลทางดนตรี และการเขียนแผนการสอน 

 The process of music teaching, band teaching, practical teaching on musical 

instruments.  Teaching by using Kodai's music approach, Dalcroze’ s music approach, Carl 

Orff Schulwerk’ s music approach, Suzuki Method, and Montessori music.  As well as study 

the curriculum and music teaching management, selecting and producing teaching materials 

based on musical skills, psychology for music teachers, music measurement and evaluation, 

and writing lesson plans. 

2064501  หลักการบริหารวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

  (Principles of Marching Band Management) 

 ประวัติและหน+าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล+ายคลึงกัน ศึกษา

เทคนิคและหน+าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช+วงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวงในลักษณะตKาง ๆ บทเพลงที่ใช+

ประกอบพิธีการและบทเพลงอื่น ๆ สำหรับวงโยธวาทิต หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีวKาด+วยตำแหนKง

และความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบการฝ|กซ+อม การกำหนดแผนการบริหาร แนวนโยบายและ

เป าหมายการวางแผนตารางการฝ|กซ+อม ระบบการเก็บเครื ่องอุปกรณOดนตรี โน+ตเพลง การคัดเลือก

วรรณกรรมทางดนตรีที่มีความเหมาะสมกับขนาดและความสามารถของวงดนตรี การแก+ไขปIญหาที่เกิด

ข้ึนกับวงดนตรี 

 History and duties of marching band and other bands that have similar band 

arrangements. Study techniques and duties of musical instruments in a marching band. The 

formatting of the band in different ways. The ceremonial music and other formal songs for 

the marching band. Principles of personnel management for each position in the band and 

their responsibility.  Rules and regulations of training.  Defining a management plan, policy 

guidelines and goals for planning the rehearsal schedule.  Musical instruments storage 

system. Musical literature selection that is appropriate for the size and ability of the band. 

Problem resolutions of the band. 
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 2. วิชาเฉพาะดbาน 

  2.1 กลุ?มวิชาทักษะปฏิบัติ 

2061501  ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรี 2(2-0-4) 

  (English of Music) 

 ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในการนำเสนองานวิชาการดนตรี ศัพทOเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรีท้ัง

ดนตรีไทยและตะวันตก การอKานสรุปความในงานวิชาการดนตรี การเขียนและพูดเก่ียวกับงานวิชาการดนตรี 

 Basic English skills in music presentations. Jargon vocabularies related to both Thai 

and Western music. Reading a summary of the academic work in music. Writing and speaking 

about academic work in music.  

2061502  การฝ�กโสตทักษะและการอ?านโนbต 1  1(0-2-1) 

  (Sight Singing and Ear Training Skills 1) 

 ฝ|กปฏิบัติทักษะการอKานทำนองและจังหวะ การฟIงและการร+อง โดยมีโครงสร+างของทำนองและ

เสียงประสานขั้นพื้นฐาน การฟIงทำนองและคอรOดในเสียงประสานขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด+วย เสียง

ประสานจากบันไดเสียงเพนตาโทนิก   

 Practice reading skills, melodies and rhythms.  Listening and singing with a basic 

melody structure and harmonization.  Listening to melodies and chords in basic chords 

which consisted of chorus from the Pentatonic scale. 

2061503  การฝ�กโสตทักษะและการอ?านโนbต 2  1(0-2-1) 

  (Sight Singing and Ear Training Skills 2) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061502 การฝ�กโสตทักษะและการอ?านโนbต 1 

 การฝ|กปฏิบัติการสำหรับทักษะอKานทำนอง การฟIงและการร+อง ขั้นคูK ทำนองและคอรOดในเสียง

ประสาน บันไดเสียงเมเจอรO ไมเนอรO จังหวะรูปแบบตKางๆ ทำนองไดอาโทนิกท่ีมีโน+ตโครมาติก 

 Practice reading melody skills. Listening and singing choral in major harmonics and 

minor rhythm in various melodies; a Diatonic melody with Chromatic notes. 
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2062401   ปฏิบัติรวมวง 1  1(0-2-1)   

  (Ensemble 1) 

 ฝ|กทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ+าน ฝ|กความพร+อมเพรียง ใน

การบรรเลงรKวมกัน การบรรเลงให+น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตKาง ๆ ของ

การบรรเลงในด+านความถูกต+องของเสียงและอารมณOเพลง 

 Practice ensemble skills for international bands, Thai classical music bands or folk 

music bands.  Practice playing together with unison.  The tone of the solo instrument 

performs in harmony.  Study details movement in the accuracy of voice and emotional 

lyrics. 

2062402    ปฏิบัติรวมวง 2  1(0-2-1)   

  (Ensemble 2) 

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062401 ปฏิบัติรวมวง 1 

 ฝ|กทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ+าน ฝ|กความพร+อมเพรียง ใน

การบรรเลงรKวมกัน การบรรเลงให+น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตKาง ๆ ของ

การบรรเลงในด+านความถูกต+องของเสียงและอารมณOเพลง ฝ|กบทเพลงสูงกวKาในระดับ 1 

 Practice ensemble skills for international bands, Thai classical music bands or folk 

music bands.  Practice playing together with unison.  The tone of the solo instrument 

performs in harmony.  Study details movement in the accuracy of voice and emotional 

lyrics. Practice at a higher level than the first one. 

2063403    ปฏิบัติรวมวง 3  1(0-2-1)   

  (Ensemble 3)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062402  ปฏิบัติรวมวง 2 

 ฝ|กทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ+าน ฝ|กความพร+อมเพรียง ใน

การบรรเลงรKวมกัน การบรรเลงให+น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตKาง ๆ ของ

การบรรเลงในด+านความถูกต+องของเสียงและอารมณOเพลง ฝ|กบทเพลงสูงกวKาในระดับ 2 

 Practice ensemble skills for international bands, Thai classical music bands or folk 

music bands.  Practice playing together with unison.  The tone of the solo instrument 

performs in harmony.  Study details movement in the accuracy of voice and emotional 

lyrics. Practice at a higher level than the second one. 
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2063404  ปฏิบัติรวมวง 4  1(0-2-1)   

  (Ensemble 4)  

 รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063403   ปฏิบัติรวมวง 3 

 ฝ|กทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ+าน ฝ|กความพร+อมเพรียง ใน

การบรรเลงรKวมกัน การบรรเลงให+น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตKาง ๆ ของ

การบรรเลงในด+านความถูกต+องของเสียงและอารมณOเพลง ฝ|กบทเพลงสูงกวKาในระดับ 3 

 Practice ensemble skills for international bands, Thai classical music bands or folk 

music bands.  Practice playing together with unison.  The tone of the solo instrument 

performs in harmony.  Study details movement in the accuracy of voice and emotional 

lyrics. Practice at a higher level than the third one. 

     2.2 กลุ?มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 

2061601   คอมพิวเตอรzดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

  (Computer System for Music) 

 การใช+โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี โปรแกรมดนตรีเพื่อการเขียนโน+ตเพลง โปรแกรมดนตรี

เพ่ือการประพันธOเพลง โปรแกรมดนตรีอ่ืน ๆ และพ้ืนฐานการใช+คอมพิวเตอรOชKวยงานดนตรีในด+านตKาง ๆ 

 Using music packaged software, music program for writing melodies and sheet 

music, music program for composing songs, and other music programs.  Fundamentals of 

computer-assisted use in various fields. 

2062601  เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง 3(2-2-5) 

   (Audio Technology) 

 การทำงานของระบบเสียงอุปกรณOที่เกี่ยวข+อง และการเช่ือมตKอระบบเครื่องเสียงในรูปแบบตKาง ๆ 

เริ ่มตั ้งแตKอุปกรณOสำหรับระบบเสียง อุปกรณOสำหรับเชื ่อมโยงสัญญาณ อุปกรณOแตKงเสียง ไมโครโฟน 

อุปกรณOสำหรับสKงสัญญาณ ไปจนถึงการวางระบบและการผสมเสียงในข้ันตอนสุดท+าย 

 Sound system operation, related equipment, and connecting various types of 

audio systems; starting from the equipment for the audio system, equipment for linking 

signals, microphone audio equipment, equipment for transmitting signals, until the 

implementation and sound mixing in the final stage.  
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2062602  การออกแบบและจัดระบบเสียง 3(2-2-5)         

  (Design and Organization of Sound Systems) 

 การออกแบบ คำนวณและปรับแตKงระบบเสียงในพื้นที่ขนาดตKาง ๆ ทั้งในพื้นที่ปªด – เปªด เชKน 

ห+องจัดแสดงดนตรี ลานกลางแจ+ง เป�นต+น การออกแบบระบบเคร่ืองเสียงหลัก ระบบมอนิเตอรO  

 Designing, calculating and optimizing stage audio sound systems in various areas 

both in closed-opened areas such as music hall, outdoor courtyard, etc. The design of the 

main audio system and monitor system.  

2064601    การผลิตผลงานทางดนตรีดbวยคอมพิวเตอรzและดนตรีประกอบส่ือดิจิทัล  3(2-2-5) 

  (Production of Computerized Music and Music Digital Media) 

 ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพรKในรูปแบบของสื่อวิดิทัศนO การจัดพิมพOโน+ตเพลง การสร+าง

ฐานข+อมูลโน+ตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพรKในรูปแบบของสื่อบันทึกเสียงและวิดิทัศนO การ

บันทึกในสตูดิโอ   

  The process of music production for publication in the form of video media, 

music sheet publishing. Building a music notation database, production process, for 

dissemination in the form of audio and video recording media and recording in the studio 

2063601  ปฏิบัติการบันทึกเสียง  3(2-2-5) 

  (Practice Recording) 

 การใช+โปรแกรมคอมพิวเตอรOในการบันทึกเสียง การใช+อุปกรณOบันทึกเสียงในรูปแบบตKาง ๆ การ

ประยุกตOใช+โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร+างสรรคOผลงานดนตรี การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล เครื่องควบคุม

เสียง การใช+และการวางตำแหนKงของไมโครโฟน การผสมเสียง โดยเน+นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช+ รวมถึงศึกษา

เครื่องมือและอุปกรณOตKางๆ ท่ีเกี่ยวข+อง เพื่อให+ผู+เรียนได+มีความสามารถในการสร+างสรรคOผลงานเบื้องต+นได+

ด+วยตนเอง 

 Using computer programs to record sound.  Using various recording devices; 

applying packaged software in order to create musical work, recording digital audio, using 

sound controllers, using and positioning the microphone.  Emphasis on practicing mixing 

audio sounds for implementation as well as study about tools and related equipment for 

students to have the ability to create preliminary work by themselves. 
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  2.3 กลุ?มวิชาความคิดสรbางสรรคzทางดนตรี 

2063513  การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง 3(2-2-5) 

                (Music Stage Performances) 

 การจัดรูปแบบการแสดง การลำดับรายการ การดำเนินการแสดง การแก+ไขปIญหาการแสดง การ

ใช+อุปกรณOประกอบที่เกี่ยวข+องกับดนตรี เครื่องเสียง เพื่อการแสดงดนตรีในรูปแบบที่หลากหลาย และ

สร+างสรรคO 

 Arranging and sequencing the performance, coping with problems and their 

solutions during the show. Using equipment that related to music and audio sound system 

to perform on stage with varieties and creativities. 

2062508  การซ?อมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตbน  3(2-2-5) 

  (Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair) 

 เรียนรู+การกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีแตKละชนิด กลไกการเปลี่ยนเสียงของเครื่องดนตรี ข+อระวัง

และการดูแลรักษา การปฏิบัติซKอมเบื้องต+นเพื่อเป�นพื้นฐานที่จะนำไปสูKการซKอมเครื่องดนตรีเพื่อไปประกอบ

อาชีพ 

 Learn the origin of the sound of each instrument.  Mechanism of sound changing 

of a musical instrument.  Precautions and care for musical instruments.  Basic preliminary 

repair practice that will lead to the repairing of musical instruments for a career. 

2061506    ดนตรีร?วมสมัย 3(2-2-5) 

              (Contemporary Music) 

 ศึกษาค+นคว+าและวิเคราะหOถึงรูปแบบโครงสร+างและเทคนิคที่ใช+ในบทเพลงรKวมสมัย ผลงานของ

นักประพันธOคนสำคัญ ในแบบแผนของศตวรรษท่ี 20 ถึงปIจจุบัน  

 Study and analyze the structure and techniques used in contemporary music. The 

works of major composers in the 20th century to the present. 

 

 

 

 



92 

 

2062111    ดนตรีพ้ืนบbานไทยภาคอีสาน 3(2-2-5) 

  (Folk Music of the Northeast of Thailand) 

 ดนตรีพื้นบ+านและเพลงพื้นบ+านทางภาคอีสานของไทย ประวัติความเป�นมา วงดนตรี และบท

เพลง ขนบประเพณีในการแสดงความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน+าที่และโอกาสที่ใช+ คุณคKา และความสำคัญ

ของดนตรีพื้นบ+านภาคอีสานที่มีตKอสังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบ+านภาคอีสานในปIจจุบัน แนวทางใน

การอนุรักษOและสืบทอด 

 Folk music and folk songs in the Northeastern part of Thailand. History of the band 

and songs. Traditional in expressing faith, rituals. Roles and opportunities in performing the 

songs. Values and the importance of Isan Folk Music to the society. The unravel of Isan Folk 

Music at present and the guidelines for conservation and inheritance.  

 

2064321  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

  (Arranging for Marching Band Music)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตและวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดการวง

คล+ายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลตKาง ๆ ที่ใช+ในวงโยธวาทิต การจัดระบบเครื่องดนตรี การใช+เครื่องดนตรี

ทดแทน การนำบทเพลงจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียงสำหรับวงโยธวาทิต วิธีการเขียนสกอรO ท้ัง

ขนาดเล็ก และขนาดใหญK การคัดลอกสกอรOสำหรับเคร่ืองดนตรี  

 Chorus arrangement techniques for marching bands and other bands with similar 

band management style.  Different types of instruments that are used in marching bands. 

The musical instrument management systems and replacement.  Using alternative songs 

from other bands to arrange in marching bands.  How to write both short score and full 

score and transposition of musical instruments. 
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2062112    ดนตรีพ้ืนบbานไทยภาคกลาง 3(2-2-5) 

  (Folk Music of the Central of Thailand) 

 ดนตรีพื้นบ+านและเพลงพื้นบ+านทางภาคกลางของไทย ประวัติความเป�นมาวงดนตรีและบทเพลง 

ขนบประเพณีในการแสดงความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน+าที่และโอกาสที่ใช+ คุณคKาและความสำคัญของ

ดนตรีพื้นบ+านภาคกลางที่มีตKอสังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบ+านภาคกลางในปIจจุบัน แนวทาง ในการ

อนุรักษOและสืบทอด 

  Folk music and folk songs in the Central part of Thailand. History of the band and 

songs. Traditional in expressing faith, rituals. Roles and opportunities in performing the songs. 

Values and the importance of Central Folk Music to the society. The unravel of Central Folk 

Music at present and the guidelines for conservation and inheritance.  

2062309  การอำนวยเพลงเบ้ืองตbน 3(2-2-5) 

            (Introduction to Conducting) 

 การอำนวยเพลงเบื้องต+น หน+าที่ของวาทยกร รวมถึงการใช+ไม+บาตอง การควบคุมฝ|กซ+อมวงดนตรี 

การตีความบทเพลงและการถKายทอดอารมณO 

 Introductory music, duties of the conductor, including the use of Baton to control 

the practice of the band. Interpretation of songs and conveying emotions. 

2062503  การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2-5) 

  (Introduction to Field Music Research)  

 การปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื่อสำรวจ วางแผน เก็บรวบรวมข+อมูล การจัดกระทำข+อมูล 

วิเคราะหO สังเคราะหO สรุปผล และเขียนรายงานผลการศึกษา  

 Operational the field music data to explore and planning, collecting data, data 

manipulation, data analysis, data synthesis, summarizing and reporting the results. 
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2062506  ความสัมพันธzระหว?างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก  3(2-2-5) 

  (Thai Music Related to Western Music) 

 ประวัติดนตรีตะวันตกที่เข+ามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย การนำดนตรีไทยไปสัมพันธO

กับดนตรีตะวันตก การนำดนตรีตะวันตกเข+ามาสัมพันธOกับดนตรีไทยทั้งในด+านเครื่องดนตรีวงดนตรี บท

เพลง และระบบเสียง การเขียนและการนับจังหวะจากโน+ตสากลเปรียบเทียบกับโน+ตไทย รู +จักการ

ปรับเปล่ียนโน+ตชนิดตKางๆ สามารถฟIงเสียงดนตรีแล+วจดบันทึกเป�นโน+ตสากลและโน+ตไทยได+ 

 Western music history that plays a role in Thai society and Thai culture.  Bringing 

Thai music to relate with Western music as well as bringing Western music to relate with 

Thai music in terms of musical instruments, bands, songs and sound system.  Writing and 

counting the rhythm of the musical notation compares with Thai musical notation. Learning 

to adjust various musical notations. Be able to listen to the music and write music notation 

and  Thai music notation. 

2062513    การจัดการวงดนตรี 3(2-2-5) 

  (Music Ensemble Management) 

 หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี วKาด+วยตำแหนKงและความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบการ

ฝ|กซ+อม ระเบียบการเก็บเคร่ืองอุปกรณOดนตรี โน+ตเพลง การบริหารธุรกิจบันเทิงด+านดนตรี การโฆษณา การ

คิดคKาจ+างและคKาตอบแทน 

 Principles of personnel management in a music band on position and 

responsibility, principles and regulations of rehearsing, regulations for musical instruments 

storage. Music entertainment business administration, advertising, wages and compensation. 

2063304    การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 

  (Arranging for Children Song) 

 ศึกษาคำร+องและทำนองเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กในวัยระดับตKางๆ เพื่อนำมาเป�นวัตถุดิบ

พ้ืนฐานในการสร+างการเรียบเรียงในลักษณะตKางๆ 

 Study the lyrics and melodies appropriate for children of different ages to use as 

basic raw material in creating song compositions in various ways. 
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2063305    การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับรbองประสานเสียง 3(2-2-5) 

  (Arranging for Chorus) 

 ศึกษาคำร+องและทำนองเพลงที่ใช+ในการเรียบเรียง จากสมัยตKางๆ ถึงยุคปIจจุบัน เพื่อนำมาเป�น

แบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2,3,4 แนว และมากกวKา สำหรับคณะนักร+องชายล+วน - หญิง

ล+วน และชายหญิงผสม  

 Study of lyrics and melodies used in compositions from different eras to modern 

times to be a pattern for composing a chorus of 2,3,4 lines and more for all-male, all-female 

and mixed-male and female choirs. 

2063326    รูปแบบและการวิเคราะหzดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

  (Analysis of Western Music)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 รูปแบบการวิเคราะหOดนตรีจากโมทีฟ วลี ประโยค ทKอนเพลงและจุดพักของเพลง ศึกษาบทเพลงใน

สังคีตลักษณOแบบตKาง ๆ เชKน เอกบท ทวิบท ตรีบท ตลอดจนเพลงคลาสสิกประเภทตKาง ๆ 

 Music analysis styles from Motive, phrases, sentences, bar and cadence.  Study of 

songs in different forms such as Unitary form, Binary form, Ternary form as well as different 

kinds of classical music.  

2063503    เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 3(2-2-5) 

  (History of Thai Popular Song) 

 ค+นคว+าข+อมูลที่เกี่ยวข+องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยKางเป�นระบบตั้งแตKอดีตจนถึงปIจจุบันเพ่ือ

คลี่คลายความเป�นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุKง (ซึ่งประกอบด+วยเพลงปลุกใจ 

เพลงเพ่ือชีวิต) เพลงสตริง เพลงร็อค เพลงแร¬พ เป�นต+น เพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะหOด+านสังคมวัฒนธรรมของ

ไทยในยุคตKาง ๆ ท่ีสอดคล+องกับการพัฒนาของดนตรี 

 Researching information related to the development of international Thai music 

systematically from the past to the present in order to unravel the history of the 

international Thai music genre  both Luk Krung, Luk Thung (which includes a rousing song 

and music for life), string music, rock music, rap music, etc. To study the analytical concepts 

of Thai socio-cultural in different eras that correspond to the development of music. 
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2064306   การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ�ส 3(2-2-5)                                              

  (Jazz Arranging)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ¬ส การดำเนินคอรOด ลักษณะจังหวะและการดำเนินโน+ตท่ี

ใช+ในเพลงแจ¬สในแตKละประเภท การจัดรูปแบบวงบิ๊กแบนดO การบรรเลงคีตปฏิภาณ รวมถึงศึกษารูปแบบ

สำนวนภาษาทางดนตรีแจ¬ส ต้ังแตKด้ังเดิมถึงปIจจุบัน   

 How to arrange a jazz composition, chord operation, rhythm style and note 

operation used in each genre of jazz music. Formatting of Big Band, Improvisation, including 

the study of idiomatic patterns in jazz language from the past to present. 

2063504  การประพันธzคำรbองและเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม 3(2-2-5) 

  (Song Writing and Arranging Popular Music) 

 ฝ|กปฏิบัติประพันธOเนื้อเพลงร+องอยKางงKาย การสร+างสรรคOเสียงเพื่อเรียบเรียงเพลงสมัยนิยม ศึกษา 

แนวคิด การประพันธOเพลงขับร+องที่มีลักษณะเดKน ประกอบกับการเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม นำมาวิเคราะหO 

วิจารณOให+เกิดแนวคิดอยKางสร+างสรรคO 

 Practice composing simple singing lyrics.  Creating sound for arranging popular 

music.  Study the concept of composition for songs with distinctive characteristics, along 

with the arrangement of popular music, for analysis and criticize ideas constructively. 

2063506    จิตวิทยาดนตรี 3(2-2-5) 

  (Psychology of Music) 

 ความสัมพันธOระหวKางวิทยาการจิตวิทยากับพื ้นฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรู+

ดนตรี  ความแตกตKางของบุคคลกับจิตวิทยาการฟIงดนตรี อารมณOและการตีความหมายดนตรี 

 The relationship between psychology and basic music aptitude.  Music sensory 

perception, the differences between individual people and the psychology of music. 

Emotional and musical interpretation. 

2063512  การจัดการธุรกิจดนตรี 3(2-2-5) 

  (Management of Music Business) 

 การจัดตั้งวงดนตรี การคัดเลือกนักดนตรี อัตรากำลังคน อัตรากำลังคนเครื่องและอุปกรณO คKา

ดำเนินการในการจัดการฝ|กซ+อม การคิดคKาตอบแทนในการบริการ 

 Establishing band formation, selecting musicians, manpower rate, machine and 

equipment and the implementation of management practices and service charges. 
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 3. วิชาเอก 

  3.1 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 

2061417    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 1 2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 1) 

 พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี

ตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดบันได

เสียงเมเจอรO บันไดเสียงไมเนอรOแบบเนเจอรOรัล และการบรรเลงบทเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถของ

ผู+เรียน 

 Developing basic practice of woodwind instruments  by discriminating only one of 

the following instruments:  saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon. 

Practicing Major Scale exercises, Natural Minor Scale exercises and playing songs that are 

suitable for the abilities of the learners.  

2061418    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 2 2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 1 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดเสียงไมเนอรOแบบฮารOโมนิก

บันไดเสียงไมเนอรOแบบเมโลดิก การบรรเลงบทเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กใน

ระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี 1 

 Practicing woodwind instruments by discriminating only one of the following 

instruments:  saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon.  Practicing 

Harmonic Minor Scale exercises, Melodic Minor Scale exercises and playing songs that are 

suitable for the abilities of the learners. Practice at a higher level than level 1. 
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2062417    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 3  2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 2 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดบันไดเสียงโครมาติก บันได

เสียงเพนทาโทนิก การบรรเลงบทเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กในระดับนี้ให+เป�น

ระดับสูงกวKาในระดับท่ี  2 

 Practicing woodwind instruments by discriminating only one of the following 

instruments:  saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon.  Practicing 

Chromatic Scale exercises, Pentatonic Scale exercises and playing songs that are suitable 

for the abilities of the learners. Practice at a higher level than level 2. 

2062418    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 4 2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 4) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062417 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 3 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบทเพลง

เด่ียวเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี  3 

 Practicing woodwind instruments by discriminating only one of the following 

instruments: saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon. Practicing solo 

performance on the instrument that is suitable for the abilities of the learners.  Practice at 

a higher level than level 3. 

2063419    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 5  2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 5) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062418 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 4 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบทเพลง

เด่ียวเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน  การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี 4 

 Practicing woodwind instruments by discriminating only one of the following 

instruments: saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon. Practicing solo 

performance on the instrument that is suitable for the abilities of the learners.  Practice at 

a higher level than level 4. 
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2063420    ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 6 2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 6) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063419 ปฏิบัติเคร่ืองลมไมb 5 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าลมไม+ โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ได+แกK แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปªคโคโล รีคอรOเดอรO โอโบ บาสซูน แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบทเพลง

เด่ียวเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี 5 

 Practicing woodwind instruments by discriminating only one of the following 

instruments: saxophone, clarinet, flute, piccolo, recorder, oboe, or bassoon. Practicing solo 

performance on the instrument that is suitable for the abilities of the learners.  Practice at 

a higher level than level 5. 

  3.2 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 

2061403    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 1 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 1) 

 พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 ชนิด ได+แกK ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา แบบฝ|กหัด

บันไดเสียงเมเจอรO (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอรOแบบเนเจอรOรัล (Natural Minor Scale) และการ

บรรเลงบทเพลงท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน 

 Brass instrument practice Only one of the following instruments was 

selected:Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, natural minor scale 

exercises major scale exercises Playing songs that are suitable for the abilities of the learners.  
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2061404    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 2 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061403 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 1 

 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตKอไปน้ีเพียง 

1 ชนิด ได+แกK  ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา แบบฝ|กหัดเสียงไมเนอรOแบบฮารO

โมนิค (Harmonic Minor Scale) บันไดเสียงไมเนอรOแบบเมโลดิค (Melodic Minor Scale) การบรรเลง

บทเพลงท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน  

การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี 1 

 Brass instrument practice Only one of the following instruments was selected: 

Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, harmonic minor scale exercises 

melodic minor scale exercises Playing songs that are suitable for the abilities of the learners. 

The training at a higher level than the first. 

2062403    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 3 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061404 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 2 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตKอไปนี้เพียง 1 

ชนิด ได+แกK ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา  แบบฝ|กหัดบันไดเสียงโครมาติค 

(Cromatic Scale) บันไดเสียงเพนทาโทนิค (Pentatonic Scale) การบรรเลงบทเพลงที ่เหมาะสมกับ

ความสามารถของผู+เรียน  การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี  2 

 Brass instrument practice Only one of the following instruments was selected: 

Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, chromatic scale exercises 

pentatonic scale exercises. Playing songs that are suitable for the abilities of the learners. 

The training at a higher level than the second. 
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2062404    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 4 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062403   ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 3 

 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตKอไปน้ีเพียง 

1 ชนิด ได+แกK ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา   แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบท

เพลงเด่ียวเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับท่ี  

3 

 Brass instrument practice By choosing only one of the following instruments: 

Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, exercises and solo instrumental 

renditions that are suitable for their abilities. The training at a higher level than the third. 

2063405    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 5 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062404  ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 4 

 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตKอไปน้ีเพียง 

1 ชนิด ได+แกK ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบท

เพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน  การฝ|กในระดับนี้ให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับ

ท่ี 4 

 Brass instrument practice By choosing only one of the following instruments: 

Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, exercises and solo instrumental 

renditions that are suitable for their abilities. The training at a higher level than the fourth. 

2063406    ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 6 2(0-4-2) 

  (Brass Performance 6)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063405 ปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง 5 

 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป®าทองเหลือง โดยเลือกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตKอไปน้ีเพียง 

1 ชนิด ได+แกK ทรัมเป�ต คอรOเน็ต ทรอมโบน เฟรนชOฮอรOน ยูโฟเนียม ทูบา แบบฝ|กหัดและการบรรเลงบท

เพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับความสามารถของผู+เรียน การฝ|กในระดับนี้ให+เป�นระดับสูงกวKาในระดับ

ท่ี 5 

 Woodwind instrument practice By choosing only one of the following instruments: 

Trumpet,Cornet,Trombone,Frenchhorn,Euphonium,Tuba, exercises and solo instrumental 

renditions that are suitable for their abilities. Training at this level is higher than the level 

fifth. 
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  3.3 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 

2061407    ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 2(0-4-2) 

  (String Performance 1) 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของสKวนประกอบ

เครื่องดนตรี การใช+งาน การดูแลรักษา ฝ|กการใช+คันชักและการวางนิ้ว การควบคุมคุณภาพเสียง การฝ|ก

บันไดเสียงเมเจอรO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี รKวมถึงการแสดง 

 Practice musical instruments for each learner, taking into account the basic 

principles of instrument components, operation, maintenance, practice in bow and fingering 

placement, sound quality control, Major scales pitch training, The exercises and musical 

literature, philosophy of musician, and performances.  

2061408   ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2 2(0-4-2) 

  (String Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหลักการของสKวนประกอบเครื่อง

ดนตรี การใช+งาน การดูแลรักษา ฝ|กการใช+คันชักและการวางนิ้ว การควบคุมคุณภาพเสียง การฝ|กบันได

เสียงไมเนอรO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี รKวมถึงการแสดง การฝ|กปฏิบัติในข้ัน

สูงกวKาระดับท่ี 1 

 Practice musical instruments for each learner, taking into account the basic 

principles of instrument components, operation, maintenance, practice in bow and fingering 

placement, sound quality control, Minor scales pitch training, The exercises and musical 

literature, philosophy of musician, and performances.   Practice at a higher level than level 

1. 
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2062407    ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3 2(0-4-2) 

  (String Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหลักการของสKวนประกอบเครื่อง

ดนตรี การใช+งาน การดูแลรักษา ฝ|กการใช+คันชักและการวางนิ้ว การควบคุมคุณภาพเสียง การฝ|กบันได

เสียงไมเนอรOแบบเมโลดิกและฮารOโมนิก บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี รKวมถึงการ

แสดง ฝ|กปฏิบัติในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 2 

 Practice musical instruments for each learner, taking into account the basic 

principles of instrument components, operation, maintenance, practice in bow and fingering 

placement, sound quality control, Melodic and Harmonic Minor scales pitch training, The 

exercises and musical literature, philosophy of musician, and performances.   Practice at a 

higher level than level 2. 

2062408    ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4 2(0-4-2) 

  (String Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062407   ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของเรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใช+คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝ|กเลKน

บันไดเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝ|กปฏิบัติในขั้นสูงกวKา

ระดับท่ี 3 

 Developing the practice of musical instruments for each learner, taking into 

account the basic principles of instrument components, operation, maintenance, practice 

in bow and fingering placement, sound quality control, scales pitch training, The exercises 

and musical literature, philosophy of musician, and performances.  Practice at a higher level 

than level- 3. 
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2063407  ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5 2(0-4-2) 

  (String Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062408 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การตั้งเสียง

สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใช+คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝ|กเลKน

บันไดเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝ|กปฏิบัติในขั้นสูงกวKา

ระดับท่ี 4 

 Developing the practice of musical instruments for each learner, taking into 

account the basic principles of instrument components, operation, maintenance, practice 

in bow and fingering placement, sound quality control, scales pitch training, The exercises 

and musical literature, philosophy of musician, and performances. Practice at a higher level 

than level- 4. 

2063408  ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6 2(0-4-2) 

  (String Performance 6)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063407 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การตั้งเสียง

สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใช+คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝ|กเลKน

บันไดเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝ|กปฏิบัติในขั้นสูงกวKา

ระดับท่ี 5 

 Developing the practice of musical instruments for each learner, taking into 

account the basic principles of instrument components, operation, maintenance, practice 

in bow and fingering placement, sound quality control, scales pitch training, The exercises 

and musical literature, philosophy of musician, and performances.  Practice at a higher level 

than level- 5. 
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 3.4 ปฏิบัติกีตารz   

2061409    ปฏิบัติกีตารz 1 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 1) 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances.  

2061410   ปฏิบัติกีตารz 2  2(0-4-2)  

  (Guitar Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061409 ปฏิบัติกีตารz 1 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝ|กให+ฝ|กในระดับสูงกวKาระดับ 1 

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances. Practice at a higher level than level 1. 
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2062409   ปฏิบัติกีตารz 3 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061410 ปฏิบัติกีตารz 2 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝ|กให+ฝ|กในระดับสูงกวKาระดับ 2 

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances. Practice at a higher level than level 2. 

2062410   ปฏิบัติกีตารz 4 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062409 ปฏิบัติกีตารz 3 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝ|กให+ฝ|กในระดับสูงกวKาระดับ 3 

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances. Practice at a higher level than level 3. 
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2063409   ปฏิบัติกีตารz 5 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062410  ปฏิบัติกีตารz 4 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝ|กให+ฝ|กในระดับสูงกวKาระดับ 4 

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances. Practice at a higher level than level 4. 

2063410   ปฏิบัติกีตารz 6 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 6)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063409 ปฏิบัติกีตารz 5 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อ

ตKอไปนี้ สKวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอรOด การเกากีตารO การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝ|กให+ฝ|กในระดับสูงกวKาระดับ 5 

 Developing the practice of musical instruments to the full potential of each 

learner, taking into account the following topics: to study about the components of musical 

instrument, how to hold the musical instrument and their maintenance, stringing up the 

guitar, tone and sound setting, fingers placing, strumming techniques, picking techniques, 

conveying feeling, practicing models, musical literature, musician philosophy and  musical 

performances. Practice at a higher level than level 5. 
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 3.5 ปฏิบัติคียzบอรzด 

2061411    ปฏิบัติคียzบอรzด 1 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 1) 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances.  

2061412    ปฏิบัติคียzบอรzด 2 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061411  ปฏิบัติคียzบอรzด 1 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝ|กในระดับท่ีสูงกวKาระดับ 1 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances. Practice at 

a higher level than level 1. 
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2062411   ปฏิบัติคียzบอรzด 3 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 3) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061412 ปฏิบัติคียzบอรzด 2 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝ|กในระดับท่ีสูงกวKาระดับ 2 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances. Practice at 

a higher level than level 2. 

2062412    ปฏิบัติคียzบอรzด 4 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062411 ปฏิบัติคียzบอรzด 3 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝ|กในระดับท่ีสูงกวKาระดับ 3 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances. Practice at 

a higher level than level 3. 
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2063411   ปฏิบัติคียzบอรzด 5 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062412 ปฏิบัติคียzบอรzด 4 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝ|กในระดับท่ีสูงกวKาระดับ 4 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances. Practice at 

a higher level than level 4. 

2063412    ปฏิบัติคียzบอรzด 6 2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 6)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063411 ปฏิบัติคียzบอรzด 5 

 พัฒนาความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ สKวนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทKาทาง การดูแลรักษา การไลKเสียง บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการ

บรรเลง (เทคนิค) การถKายทอดอารมณO ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝ|กในระดับท่ีสูงกวKา    ระดับ 5 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, sound scaling, practicing models and musical literature, performing art 

techniques, conveying feeling, musician philosophy and  musical performances. Practice at 

a higher level than level 5. 
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 3.6 ปฏิบัติขับรbอง 

2061413    ปฏิบัติขับรbอง 1 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 1) 

  พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปนี้ ทKาทาง 

การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. 

2061414   ปฏิบัติขับรbอง 2 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061413 ปฏิบัติขับรbอง 1 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปน้ี ทKาทาง การ

หายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝ|กปฏิบัติฝ|กในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 1 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. Practice at a higher level than level 1. 

2062413    ปฏิบัติขับรbอง 3 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061414 ปฏิบัติขับรbอง 2 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปน้ี ทKาทาง การ

หายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝ|กปฏิบัติฝ|กในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 2 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. Practice at a higher level than level 2. 
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2062414   ปฏิบัติขับรbอง 4 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062413 ปฏิบัติขับรbอง 3 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปน้ี ทKาทาง การ

หายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝ|กปฏิบัติฝ|กในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 3 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. Practice at a higher level than level 3. 

2063413   ปฏิบัติขับรbอง 5 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062414 ปฏิบัติขับรbอง 4 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปน้ี ทKาทาง การ

หายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝ|กปฏิบัติฝ|กในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 4 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. Practice at a higher level than level 4. 

2063414   ปฏิบัติขับรbอง 6 2(0-4-2) 

  (Voice Performance 6)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063413 ปฏิบัติขับรbอง 5 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู+เรียนให+เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข+อตKอไปน้ี ทKาทาง การ

หายใจ การออกเสียง ภาษา การถKายทอดอารมณOศิลปะ การร+องเพลง (เทคนิค) บทฝ|กและวรรณกรรม

ดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝ|กปฏิบัติฝ|กในข้ันสูงกวKาระดับท่ี 5  

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  posture, breathing, pronunciation techniques, language, conveying emotions, art, 

singing techniques, practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, 

performing art. Practice at a higher level than level 5. 
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 3.7 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 

2061415  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 1  2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 1) 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

2061416  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2  2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 2)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 1 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนัก ดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา 

ของนักดนตรี การแสดง การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับท่ีสูงกวKาในระดับท่ี 1 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

Practice at a higher level than level 1.  
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2062415  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3  2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 3)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2061416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับท่ีสูงกวKาในระดับท่ี 2 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

Practice at a higher level than level 2. 

2062416  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4 2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 4)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับท่ีสูงกวKาในระดับท่ี 3 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

Practice at a higher level than level 3. 
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2063415  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 5 2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 5)  

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2062416 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับท่ีสูงกวKาในระดับท่ี 4 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

Practice at a higher level than level 4. 

2063416  ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 6 2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 6) 

  รายวิชาท่ีตbองเรียนมาก?อน : 2063415 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 5 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให+เต็มขีดความสามารถของผู+เรียนแตKละคน โดยคำนึงถึงหัวข+อดังน้ี 

สKวนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทKาทาง การดูแลรักษา การควบคุมจังหวะ การควบคุม 

น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของการบรรเลง เทคนิค การถKายทอดอารมณO บทฝ|กและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง การฝ|กในระดับน้ีให+เป�นระดับท่ีสูงกวKาในระดับท่ี 5 

 Develop students' abilities to full potential by taking into account the following 

topics:  components of the instrument, the handling of the instrument, posture, 

maintenance, stance, Tempo control, Dynamic control, emotion convey techniques, 

practicing models and musical literature, literature, music, philosophy, performing art. 

Practice at a higher level than level 5. 
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 4. กลุ?มดุริยนิพนธz 

2063801    การศึกษาคbนควbาดนตรีนิพนธz  3(2-2-5)  

               (Research Methods in Music) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธOท่ีได+มาจากการศึกษาค+นคว+า การวิเคราะหO

บทเพลง การลำดับเน้ือหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ+างอิง การนำเสนอข+อมูล การใช+โน+ตเพลง 

สัญลักษณO ตาราง  แผนภูมิ สรุปผล ทำการศึกษาค+นคว+าแล+วนำเสนอเป�นรายงานท่ีแสดงภูมิหลังแนวคิด 

จุดมุKงหมาย วิธีดำเนินการ สรุปผลการศึกษาค+นคว+า โดยเลือกหัวข+อจากประเด็นดังตKอไปน้ี  ศึกษา ค+นคว+า 

วิเคราะหO ท่ีเก่ียวข+องกับดนตรี และบทประพันธOเพลง หรืองานสร+างสรรคOท่ีเก่ียวกับดนตรี ท้ังดนตรีตะวันตก 

ดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ+าน ฯลฯ 

 Study the principles and methods of writing a musical composition derived from 

research, songs analysis,  content sequencing, writing footnotes, references, and 

presentation.  Using the music notation, symbols, tables, and charts for summarization. 

Conduct research and present a report  to illustrate conceptual background and the 

purposes including the methods and results of the study by researching and analysing 

topics  that related to music and songs composition or creative works related to music, 

both Western music, Thai classical music and folk music. 

2064801    การนำเสนอผลงานทางดนตรี    3(2-2-5) 

  (Music Presentation) 

 นำเสนอผลงานในรูปแบบตKาง ๆ จัดแสดง จัดแผนงาน และการประเมินผลโครงการ ซึ่งจะต+อง

เลือกทำกิจกรรมตKอไปน้ี 1 กิจกรรม โดยได+รับความเห็นชอบจากอาจารยOผู+สอนในด+านตKาง ๆ  ได+แกK การจัด

นิทรรศการทางดนตรี การแสดงเด่ียว และการเสนอผลงานด+านการประพันธO    

 Presenting music work in various forms.  Exhibit, plan and evaluate projects by 

choosing one of the following activities which have been approved by the professor: 

organize music exhibitions, solo performance shows, or present music composition work. 
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3.3 กลุ?มวิชาการฝ�กประสบการณzวิชาชีพ / สหกิจศึกษา  

  3.3.1 กลุ?มวิชาการฝ�กประสบการณzวิชาชีพดนตรี 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                     หน?วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดbวยตนเอง

2063702  การเตรียมฝ�กประสบการณzวิชาชีพดนตรี    1(90) 

  (Pre - Practicum in Music Related Profession) 

 กิจกรรมเตรียมความพร+อมของผู+ศึกษากKอนฝ|กประสบการณOวิชาชีพดนตรีการพัฒนาตัวผู+เรียนให+

มีความรู+ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให+เตรียมความพร+อมกับ

สถานท่ีฝ|กประสบการณOวิชาชีพ หรือหนKวยงานท่ีเก่ียวข+อง  

 Preparatory activities of the previous professional experiences music. The 

development of the learner with the knowledge, skills, attitudes, motivations and attributes 

appropriate to the profession.  To prepare for the professional experiences or the relevant 

authorities 

2064702    การฝ�กประสบการณzวิชาชีพดนตรี 6(540)           

  (Field Experience in Music) 

 นักศึกษาต+องดำเนินโครงการอยKางน+อย 1 โครงการ ได+แกK การฝ|กฝนหรือปฏิบัติงานรKวมกับวง

ดนตรีอื่น ๆ โครงการเกี่ยวกับการแสดง  โครงการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ การ

ฝ|กงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โครงการศึกษาค+นคว+าในเรื่องที่ไมKมีสอนในกระบวนวิชาที่เปªด

สอนอยูKแล+ว หรือโครงการศึกษาค+นคว+าให+ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปªดสอนอยูKแล+ว โครงการศึกษา

ค+นคว+าในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง  อันเป�นวิวัฒนาการลKาสุดในสาขาดนตรี และ กิจกรรมอื่น ๆ เชKน เป�นผู+ฝ|กสอน 

เป�นผู+สาธิต เป�นผู+รKวมงานหรือเป�นผู+ชKวยทางด+านดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับดนตรี 

 Proceed at least one of projects following training or working with other bands, 

projects on performances from the planning to the real show, projects actual performance 

in academy or the workplace,training in educational institutions or establishment, Projects 

study on the subject not teaching in courses already opened,  projects study provides 

detailed deepen in the course already, projects study on one subject.  As the latest 

evolution in the field of music and other activities are the trainers who demonstrate a 

colleague or an assistant in music or other entertainment-related music. 
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 3.3.2 กลุ?มวิชาสหกิจศึกษา 

2063703  เตรียมสหกิจศึกษา   1(90) 

  (Pre - Cooperative Education) 

 หลักการและแนวคิดเกียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ข+อบังคับที ่เกี ่ยวข+องกับสหกิจศึกษา ความรู +พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณOงาน ความรู+พื้นฐานและทักษะที่จำเป�น

สำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพกKอนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

 Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; relevant rules and 

regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job application; 

workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic knowledge 

and skills needed for working in workplace; quality management system; project or product 

presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic and code 

of conduct in profession before practicing in workplace. 

2064703  สหกิจศึกษา                                                                               6 หน?วยกิต 

  (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  อยKางมีระบบไมKน+อยกวKา 16 สัปดาหO โดยมีการจัดการเรียน    

ในสถานประกอบการ รKวมกับการจัดให+นักศึกษา ได+ปฏิบัติงานจริง  ภายใต+การควบคุมดูแลของอาจารยO      

ที ่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรู +ทั ้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติที ่ได+จากการศึกษาไปใช+ใน

สถานการณOจริง ในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความรKวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัย 

 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in cooperation 

with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; theory and 

practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace. 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร.างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาดุริยางคศิลป? 

 1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Fine and Applied 

                 Arts Program in Music 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาดุริยางคศิลป? 

 1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Fine and  

        Applied Arts Program in Music 

ไมYเปลี่ยนแปลง 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 2.1 ชื่อเตม็ (ไทย) : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

                  (ดุริยางคศิลป?)    

      ชื่อยYอ (ไทย) : ศป.บ. (ดุริยางคศิลป?) 

 2.2 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts 

            (Music) 

      ชื่อยYอ (อังกฤษ) : B.F.A. (Music) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 2.1 ชื่อเตม็ (ไทย) : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

                  (ดุริยางคศิลป?)    

      ชื่อยYอ (ไทย) : ศป.บ. (ดุริยางคศิลป?) 

 2.2 ชื ่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied 

    Arts (Music) 

      ชื่อยYอ (อังกฤษ) : B.F.A. (Music) 

ไมYเปลี่ยนแปลง 

3. จำนวนหนNวยกิตรวมหลักสูตร  

 จำนวนหนYวยกิตรวม ไมYนgอยกวYา 128 หนYวยกิต 

3. จำนวนหนNวยกิตรวมหลักสูตร  

 จำนวนหนYวนกิตรวม 129 หนYวยกิต 

จำนวนหนYวยกิตตลอดหลักสูตรเปjน 129

หนYวยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

4. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ให.เรียน 30 หนNวยกิต  

  4 .1  กลุNมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนจำนวน 10 หนNวยกิต 

  4.1.1 วิชาบังคับเรียน 6 หนNวยกิต 

0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(2-0-4) 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         2(2-0-4) 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคgนควgา 2(2-0-4) 

 

 

     4.1.2 วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี้ 4 หนNวยกิต 

0001104  การฟrง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 2(2-0-4) 

    สารในชีวิตประจำวัน  

0001105  การอYาน-อYาน ภาษาอังกฤษเพื่อการ   2(2-0-4) 

    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

    วัฒนธรรม       

0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 2(2-0-4) 

    งานอาชีพ    

 

 

4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนNวยกิต 

 .14  กลุNมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนจำนวน 10 หนNวย

กิต 

  4.1.1 วิชาบังคับเรียน 6 หนNวยกิต 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 

0001104   การฟrง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ       2(2-0-4) 

               สื่อสารในชีวิตประจำวัน  

 4.1.2 วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี้ 4 

หนNวยกิต 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคgนควgา   2(2-0-4) 

0001105 การอYาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ    2(2-0-4)  

              สื่อสารในชีวิตประจำวัน   

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน    2( 2- 0-4) 

 งานอาชีพ  

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต           2(2-0-4) 

              ประจำวัน 

              ประจำวัน 2(2-0-4) 

ใชgหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2563 

 1.1  มีการเพิ่มรายวิชาเลือกใหมY 1 

รายวิชา วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

 1.2 ม ีการเปลี ่ยนแปลงคำอธิบาย

รายวิชาทุกรายวิชา 

 1.3 มีการปรับเปลี่ยนวิชาบังคับและ

วิชาเลือก 2 รายวิชา จากวิชา บังคับ 

0001103 วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คgนควgา เปลี่ยนเปVน วิชาเลือก และ จาก

วิชาเลือก 0001104 ว ิชาการฟrง-พูด 

ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจำวัน เปลี่ยนเปVนวิชาบังคับ 

 1.4 มีการพัฒนา มคอ.3 ทุกรายวิชา 

 1.5 ม ีการจ ัดทำแผนท ี ่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ

เ ร ี ย น ร ู g จ า ก ห ม ว ด ว ิ ช า ส ู Y ร า ย ว ิ ช า 

(Curriculum Mapping)  
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   4.2 กลุNมวิชามนุษยศาสตรW เลือกเรียนจำนวนหนNวยกิจ 

โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี้ 6 หนNวยกิต  

0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 

   และสังคม     

0002102  พฤติกรรมมนุษย~กับการพัฒนาตน     2(2-0-4) 

0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต          2(2-0-4) 

0002104  ศิลปะและการออกแบบ                2(2-0-4) 

0002105  สุนทรียภาพการแสดง               2(2-0-4) 

        4.3 กลุNมวิชาสังคมศาสตรW 6 หนNวยกิต 

0003101  ระบบสังคมไทย                        2(2-0-4) 

0003102  ระบบสังคมโลก                          2(2-0-4) 

0003101  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                 2(2-0-4) 

0003102  ไทเลยศึกษา                         2(2-0-4) 

0003101  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน    2(2-0-4) 

0003102  เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน           2(2-0-4) 

 

 

 

 

 4.2 กลุNมวิชามนุษยศาสตรW เลือกเรียนจำนวนหนNวยกิจ 

โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี้ 6 หนNวยกิต  

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา  2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง 2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)  

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(2-0-4)  

 4.3 กลุNมวิชาสังคมศาสตรW เรียนจำนวน 6 หนNวยกิต 

  4.3.1 วิชาบังคับ บังคับเรียน 2 หนNวยกิต  ดังนี้ 

0003107 ความเปjนพลเมืองที่ด ี 2(2-0-4) 

 4.3.2 วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี้  4 

หนNวยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4)  

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2( 2- 0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
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     4.4 กลุNมวิชาคณิตศาสตรW วิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี เรียน

จำนวน 8 หนNวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตNอไปนี ้

0004101  การคิดและการตัดสินใจ            2(2-0-4) 

0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร~                 2(2-0-4) 

0004103  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

0004104  วิทยาศาสตร~และเทคโนโลยีเพื่อ 2(2-0-4) 

      คุณภาพชีวิต  

0004105  วิทยาศาสตร~เพื่อสุขภาพ            2(2-0-4) 

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดลgอม 2(2-0-4) 

0004107  เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชg        2(2-0-4) 

   ในชีวิตประจำวัน 

0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว~ในชีวิต 2(2-0-4) 

   ประจำวัน   

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

 4.4 กลุNมวิชาคณิตศาสตรW วิทยาศาสตรWและ

เทคโนโลยี เรียนจำนวน 8 หนNวยกิต โดยเลือกจากรายวิชา

ตNอไปนี ้

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2( 2- 0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร~สำหรับ 2( 2- 0-4) 

 ชีวิตประจำวัน    

0004103  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   2( 2- 0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร~และเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 

 เพื่อคุณภาพชีวิต    

0004105 วิทยาศาสตร~เพื่อสุขภาพ  2( 2- 0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลgอม  2( 2- 0-4) 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชg 2(2-0-4) 

 ในชีวิตประจำวัน 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว~ใน 2(2-0-4) 

          ชีวิตประจำวัน 

5. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หนNวยกิต 

 5.1 กลุNมวิชาแกน บังคับเรียน 46 หนNวยกิต 

2061301  ทฤษฎดีนตรีสากล 1                 3(3-0-6) 

5. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนNวยกิต 

 5.1 วิชาแกน บังคับเรียน 30 หนNวยกิต ดังนี้ 

2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนNวยกิต 

 1) วิชาแกน ลด 16 หนNวยกิต 
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2061502  พื้นฐานดนตรีวิทยา        3(2-2-5)    

2061701  คอมพิวเตอร~ดนตรีขั้นพื้นฐาน          3(3-0-6)   

2062301  ทฤษฎีดนตรีสากล 2                    3(3-0-6) 

2062101  ความสัมพันธ~ระหวYางโนgตสากล        3(3-0-6) 

             และโนgตไทย 

2062703 เทคโนโลยีเครื่องเสียง              3(2-2-5)  

2062303  การประพันธ~ดนตรี                     3(3-0-6)                

2063317  ประวัติดนตรีตะวันตก                 3(3-0-6)  

2063512  การจัดการธุรกิจดนตรี                 3(3-0-6) 

2062415  ปฏิบัติรวมวง 1                          1(0-2-1) 

2062416  ปฏิบัติรวมวง 2                          1(0-2-1) 

2062508  การซYอมเครื่องดนตรีเบื้องตgน          3(2-2-5) 

2063301  ทฤษฎีดนตรีสากล 3                   3(3-0-6) 

2063415  ปฏิบัติรวมวง 3                      1(0-2-1) 

2063416  ปฏิบัติรวมวง 4                          1(0-2-1) 

2063506  จิตวิทยาดนตรี                         3(2-2-5) 

2063513  การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง     3(2-2-5)     

2064702  การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ       3(2-2-5) 

 

2062302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 

2063303 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3(3-0-6) 

2061303  ประวัติดนตรีตะวันตก                    3(3-0-6) 

2061201 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0-6) 

2062501 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร~ทางดนตร ี 3(3-0-6) 

2063501  ลีลาสอดประสานทำนอง  3(2-2-5) 

2062502 การประพันธ~ดนตรีคลาสสิก 3(2-2-5) 

2063502 ทฤษฎีการสอนดนตรีและพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 ดนตรีศึกษา  

2064501  หลักการบริหารวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  1.1) รายว ิชาท ี ่ถ ูกต ัดออก ได gแกY 

2061502 พื้นฐานดนตรีวิทยา 2061701 คอม 

พิวเตอร~ดนตรีขั ้นพื ้นฐาน 2062101 ความ 

ส ัมพ ันธ ~ระหว Yางโน gตสากลและโน gตไทย 

2062703 เทคโนโลยีเครื ่องเสียง 2062303 

การประพันธ~ดนตรี 2063512 การจัดการ

ธุรกิจดนตรี 2062508 การซYอมเครื่องดนตรี

เบื้องตgน 2063506 จิตวิทยาดนตรี 2064702 

การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื ่อ 2062415 

ปฏิบัติรวมวง 1 2062416 ปฏิบัติรวมวง 2 

2063415 ปฏิบัติรวมวง 3 2063416 ปฏิบัติ

รวมวง 4 2063502 พ ื ้นฐานดนตร ีศึกษา 

2063513 การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง  

  1.2) ปรับเปลี ่ยนกลุ Nม (เพิ ่มว ิชา) 

ไดgแกY 2061101 ทฤษฎีดนตรีไทย 2062501 

ปร ั ชญาและส ุนทร ี ยศาสตร ~ทางดนตรี  

2063501 เคาน~เตอร~พอยต~ 2062502 ทฤษฎ ี

การสอนดนตรีและพ ื ้นฐานดนตร ีศ ึกษา 

2064501 หลักการบริหารวงโยธวาทิต 
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 5.2 กลุNมวิชาเฉพาะด.าน เลอืกเรียนไมNน.อยกวNา 21 หนNวยกิต 

  5.2.1 เทคโนโลยีดนตรี บังคับเรียน 6 หนNวยกิต 

2062704  การออกแบบและจัดระบบเสียง 3(2-2-5) 

2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีดgวย         3(2-2-5) 

              คอมพิวเตอร~    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 วิชาเฉพาะด.าน ให.เรียนรายวิชาจากกลุNมตNอไปนี้ 38 

หนNวยกิต ดังนี้ 

     5.2.1 กลุNมวิชาทักษะปฏิบัติ บังคับเรียน 8 หนNวยกิต 

2061501 ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรี 2(2-0-4) 

2061502 การฝÜกโสตทักษะและการอYานโนgต 1 1(0-2-1) 

2061503 การฝÜกโสตทักษะและการอYานโนgต 2 1(0-2-1)  

2062401 ปฏิบัติรวมวง 1 1(0-2-1) 

2062402 ปฏิบัติรวมวง 2 1(0-2-1) 

2063403 ปฏิบัติรวมวง 3 1(0-2-1) 

2063404 ปฏิบัติรวมวง 4 1(0-2-1) 

  5.2.2 เทคโนโลยีดนตรี บังคับเรียน 15 หนNวยกิต 

2061601 คอมพิวเตอร~ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

2062601 เทคโนโลยีเครื่องเสียง 3(2-2-5) 

2062602 การออกแบบและจัดระบบเสียง 3(2-2-5) 

2064601 การผลิตผลงานทางดนตรีดgวย 3(2-2-5) 

 คอมพิวเตอร~และดนตรีประกอบสื่อดิจิทัล 

2063601 ปฏิบัติการบันทึกเสียง  3(2-2-5) 

 

 

    2) วิชาเฉพาะด.านเพิ่มจำนวน 17 หนNวย

กิต     

        2.1) กลุNมวิชาทักษะปฏิบัติ

ปรับเปลี่ยนกลุNม (เพิ่มรายวิชา) 2061501 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานดนตรี 2061502 การ

ฝÜกโสตทักษะและการอYานโนgต 1 2061503 

การฝÜกโสตทักษะและการอYานโนgต 2 

2062401 ปฏิบัติรวมวง 1 2062402ปฏิบัติ

รวมวง 2 2063403 ปฏิบัติรวมวง 3 2063404 

ปฏิบัติรวมวง 4 

        2.2) เทคโนโลยีดนตรี ปรับเปลี่ยน

กลุN ม  ( เพิ่ มรายว ิชา )  ได g แกY  2061601 

คอมพิวเตอร ~ดนตรีข ั ้นพื ้นฐาน 2062601 

เทคโนโลยีเครื่องเสียง 2064601 การผลิตผล

งานทางดนตรีด gวยคอมพิวเตอร~และดนตรี

ประกอบสื่อด ิจ ิท ัล 2063601 ปฏิบ ัต ิการ

บนัทึกเสียง 
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  5.2.2 ความคิดสร.างสรรคWทางดนตรีโดยให.เลือกเรียนจาก

รายวิชาตNอไปนี้ไมNน.อยกวNา 15 หนNวยกิต 

2061101  ทฤษฎีดนตรีไทย                      3(3-0-6) 

2061102  ประวัติดนตรีไทย                    3(2-2-5) 

2061501  การจัดเก็บระบบขgอมูลดนตรี        3(2-2-5)    

2061504  พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี         3(2-2-5) 

2061506  ดนตรีรYวมสมัย                         3(2-2-5) 

2062111  ดนตรีพื้นบgานไทยภาคอีสาน           3(2-2-5) 

2062112  ดนตรีพื้นบgานไทยภาคกลาง            3(2-2-5) 

2062308  หลักการวงโยธวาทิต              3(2-2-5) 

2062309  การอำนวยเพลงเบื้องตgน               2(1-2-3) 

2062314  ปรัชญาของดนตรี                 3(2-2-5) 

2062501  ประวัติเครื่องดนตรี                  3(2-2-5) 

2062503  การศึกษาดนตรีภาคสนาม           3(2-2-5) 

2062504  ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวัน 3(2-2-5) 

   ออกเฉียงใตg 

2062506  ความสัมพันธ~ระหวYางดนตรีไทยกับ    3(2-2-5) 

              ดนตรีตะวันตก 

2062513  การจัดการวงดนตรี                     3(2-2-5) 

2063304  การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก        3(2-2-5) 

        5.2.3 กลุNมวิชาความคิดสร.างสรรคWทางดนตรี ให.เลือก

เรียนจากรายวิชาตNอไปนี ้15 หนNวยกิต        

2063513  การจัดการดนตรีบนเวทีการแสดง 3(2-2-5) 

2062508 การซYอมเครื่องดนตรีเบื้องตgน  3(2-2-5) 

2061506 ดนตรีรYวมสมัย 3(3-0-6) 

2062111 ดนตรีพื้นบgานไทยภาคอีสาน 3(2-2-5) 

2064321  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ 3(2-2-5) 

 วงโยธวาทิต 

2062112 ดนตรีพื้นบgานไทยภาคกลาง  3(2-2-5) 

2062501 ประวัติเครื่องดนตรี 3(3-0-6) 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2-5) 

2062506  ความสัมพันธ~ระหวYางดนตรีไทย       3(3-0-6) 

              กับดนตรีตะวันตก 

2062513  การจัดการวงดนตรี                      3(2-2-5) 

2063304 การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 3(3-0-6) 

2063305 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-5) 

 สำหรับการขับรgองประสานเสียง  

2063326 รูปแบบและการวิเคราะห~ดนตรี 3(2-2-5) 

 ตะวันตก  

2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ 3(2-2-5) 

      2.3) กลุNมวิชาความคิดสร.างสรรคWทาง

ดนตรี ปรับเปลี่ยนกลุNม (ลดวิชา)  ไดgแกY 

2061102 ป ร ะ ว ั ต ิ ด น ต ร ี ไ ท ย  2062308 

หลักการวงโยธวาทิต  2062314 ปรัชญาของ

ดนตรี 2062504 ดนตรีเอเชียตะวันออกและ

ตะวันออกเฉียงใตg 2063505 สุนทรียศาสตร~

ทางดนตร ี  2064321 การเร ียบเร ียงเส ียง

ประสานสำหร ั บว ง โยธวาทิ ต  2064906 

สัมมนาดนตรี 

ปรับเปลี่ยนกลุNม (เพิ่มวิชา) ไดgแกY 2062508 

การซYอมเครื่องดนตรีเบื้องตgน 2063504 การ

ประพันธ~คำรgองและเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม 

2063506 จ ิ ต ว ิ ทยาดนตร ี  2063512 การ

จัดการธุรกิจดนตรี 
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2063305  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ 3(2-2-5) 

           การขับรgองประสานเสียง 

2063320  การบริหารวงโยธวาทิต           3(2-2-5) 

2063326  รูปแบบและการวิเคราะห~ดนตรี 3(3-0-6) 

   ตะวันตก     

2063503  เพลงไทยสากลเชิงประวัติ            3(2-2-5) 

2063505  สุนทรียศาสตร~ทางดนตรี              3(2-2-5) 

2064301  เคาน~เตอร~พอยต~                     3(2-2-5) 

2064306  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ  3(2-2-5) 

         ดนตรีแจáสและปàอปปูลาร~ 

2064321  การเรียบเรียงเสียงประสาน          3(2-2-5) 

     สำหรับวงโยธวาทิต    

2064906  สัมมนาดนตรี                      3(2-2-5)  

  5.3 กลุNมวิชาเอก 25 หนNวยกิต 

  5.3.1 กลุNมวิชาบังคับเลือก 12  หนNวยกิต โดยให.เลือก

เรียนรายวิชาจากกลุNม (1) ถึง (6) ตNอไปนี้เพียงกลุNมเดียว 

   1) ปฏิบัติเครื่องลมไม. 

2061401  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 1                  2(0-4-2) 

2061402  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 2                  2(0-4-2) 

2062401  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 3                 2(0-4-2) 

2064306 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ 3(2-2-5) 

 ดนตรีแจáส  

2063504 การประพันธ~คำรgองและเรียบเรียง 3(2-2-5) 

  ดนตรีสมัยนิยม  

2063506 จิตวิทยาดนตรี 3(3-0-6) 

2063512  การจัดการธุรกิจดนตรี 3(2-2-5) 

  

 

 

 

 

5.3 วิชาเอกให.เรียน 25 หนNวยกิต ดังนี้ 

  5.3.1 วิชาเอกบังคับเรียน 12 หนNวยกิต โดยให.เลือก

เรียน 5.1.1 ถึง 5.1.7 ตNอไปนี้เพียงกลุNมเดียว 

   1) ปฏิบัติเครื่องลมไม. 

2061417 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 1  2(0-4-2) 

2061418 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 2 2(0-4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3) กลุNมวิชาเอก ปรับเปลี่ยน 2 กลุYมวิชา 

ไดgแกY 

  3.1) ปรับชื ่อกลุ Yมวิชาปฏิบัติข ับรgอง

สากล  

2061413  ปฏิบัติขับรgอง 1 2061414 ปฏิบัติ

ข ับร gอง 2 20624113 ปฏ ิบ ัต ิข ับร gอง 3 
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2063401  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 4                2(0-4-2) 

2063402  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 5                 2(0-4-2) 

2064401  ปฏิบัติเครื่องลมไมg 6                  2(0-4-2)  

   2) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 

2061403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1            2(0-4-2) 

2061404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2             2(0-4-2) 

2062403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3             2(0-4-2) 

2063403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4             2(0-4-2) 

2063404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5           2(0-4-2) 

2064403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6           2(0-4-2) 

   3) ปฏิบัติเครื่องสายสากล 

2061405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1          2(0-4-2) 

2061406  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2            2(0-4-2) 

2062405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3            2(0-4-2) 

2063405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4          2(0-4-2) 

2063406  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5          2(0-4-2) 

2064405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6         2(0-4-2) 

  

 

 

2062417 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 3 2(0-4-2) 

2063418 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 4 2(0-4-2) 

2063419 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 5 2(0-4-2) 

2064420 ปฏิบัติเครื่องลมไมg 6 2(0-4-2) 

            2) ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 

2061403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2) 

2061404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2) 

2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2) 

2063404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4 2(0-4-2) 

2063405 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 2(0-4-2) 

2063406 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 2(0-4-2) 

             3) ปฏิบัติเครื่องสายสากล 

2061407 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2) 

2061408 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2  2(0-4-2) 

2062407 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2) 

2062408 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 2(0-4-2) 

2063407 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 2(0-4-2) 

2063408 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 2(0-4-2) 

 

 

2062414 ปฏิบัติขับรgอง 4 2063413 ปฏิบัติ

ขับรgอง 5 2063414 ปฏิบัติขับรgอง 6 

  3.2) เพิ่มกลุYมวิชาปฏิบัติเครื่องกระทบ  

2061415  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 2061416

ปฏิบัต ิเครื ่องกระทบ 2 2062415 ปฏิบัติ

เคร ื ่องกระทบ 3 2062416 ปฏิบ ัต ิเคร ื ่อง

กระทบ 4 2063415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 

2063416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 
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  4) ปฏิบัติกีตารW 

2061407  ปฏิบัติกีตาร~ 1                        2(0-4-2) 

2061408  ปฏิบัติกีตาร~ 2                         2(0-4-2) 

2062407  ปฏิบัติกีตาร~ 3                         2(0-4-2) 

2062408  ปฏิบัติกีตาร~ 4                     2(0-4-2) 

2063408  ปฏิบัติกีตาร~ 5                     2(0-4-2) 

2064407  ปฏิบัติกีตาร~ 6                       2(0-4-2)  

             5) ปฏิบัติคียWบอรWด 

2061409  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1                    2(0-4-2) 

2061410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2                      2(0-4-2) 

2062409  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3                 2(0-4-2) 

2062410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4                    2(0-4-2) 

2063410  ปฏิบัตคิีย~บอร~ด 5                    2(0-4-2) 

2064409  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 6                 2(0-4-2)  

   6) ปฏิบัติขับร.องสากล 

2061411  ปฏิบัติขับรgองสากล 1                2(0-4-2) 

2061412  ปฏิบัติขับรgองสากล 2                  2(0-4-2) 

2062411  ปฏิบัติขับรgองสากล 3                  2(0-4-2) 

2062412  ปฏิบัติขับรgองสากล 4                2(0-4-2) 

2063412  ปฏิบัติขับรgองสากล 5                 2(0-4-2) 

             4) ปฏิบัติกีตารW 

2061409 ปฏิบัติกีตาร~ 1  2(0-4-2) 

2061410 ปฏิบัติกีตาร~ 2  2(0-4-2) 

2062409 ปฏิบัติกีตาร~ 3 2(0-4-2) 

2062410 ปฏิบัติกีตาร~ 4 2(0-4-2) 

2063409 ปฏิบัติกีตาร~ 5 2(0-4-2) 

2063410 ปฏิบัติกีตาร~ 6 2(0-4-2)      

  5) ปฏิบัติคียWบอรWด 

2061411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1 2(0-4-2) 

2061412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2 2(0-4-2) 

2062411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3 2(0-4-2) 

2062412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4 2(0-4-2) 

2063411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 5 2(0-4-2) 

2063412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 6 2(0-4-2) 

             6) ปฏิบัติขับร.อง 

2061413 ปฏิบัติขับรgอง 1 2(0-4-2) 

2061414  ปฏิบัติขับรgอง 2 2(0-4-2) 

2062413  ปฏิบัติขับรgอง 3 2(0-4-2) 

2062414  ปฏิบัติขับรgอง 4 2(0-4-2) 

2063413  ปฏิบัติขับรgอง 5 2(0-4-2) 
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2064411  ปฏิบัติขับรgองสากล 6                  2(0-4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

  5.3.2 กลุNมวิชาดุริยนิพนธW 6 หนNวยกิต 

2063901  การศึกษาคgนควgาดนตรีนิพนธ~         3(2-2-5) 

2064903  การเสนอผลงานทางดนตรี             3(2-2-5) 

 5.4 กลุNมวิชาการฝcกประสบการณWวิชาชีพ/วิชาสหกิจศึกษา 7 

หนNวยกิต ให.เลือกเรียนรายวิชาจากกลุNมวิชาตNอไปนี้เพียงกลุNม

เดียว 

  5.4.1) กลุNมวิชาการฝcกประสบการณWวิชาชีพดนตร ี

2063801 การเตรียมฝÜกประสบการณ~ 1(90) 

   วิชาชีพดนตรี             

2064801  การฝÜกประสบการณ~วิชาชีพดนตรี    6(540) 

2063414 ปฏิบัติขับรgอง 6 2(0-4-2) 

             7) ปฏิบัติเครื่องกระทบ  

2061415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 2(0-4-2) 

2061416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 2(0-4-2) 

2062415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 2(0-4-2) 

2062416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 2(0-4-2) 

2063415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 2(0-4-2) 

2063416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 2(0-4-2) 

   5.3.2 กลุNมวิชาดุริยนิพนธW บังคับเรียน 6 หนNวยกิต  

2063801 การศึกษาคgนควgาดนตรีนิพนธ~ 3(2-2-5) 

2064801  การเสนอผลงานทางดนตร ี 3(2-2-5) 

 5.4  กลุNมวิชาการฝcกประสบการณWวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 

หนNวยกิต โดยให.เลือกเรียนรายวิชาจากกลุNม 5.3.1 หรือ 5.3.2 

เพียงกลุNมเดียว 

 5.4.1 กลุNมวิชาการฝcกประสบการณWวิชาชีพดนตร ี

2063802 การเตรียมฝÜกประสบการณ~วิชาชีพ 1(90) 

 ดนตร ี  

2064802 การฝÜกประสบการณ~วิชาชีพดนตรี 6(540) 
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  5.4.2) กลุNมวิชาสหกิจศึกษา 

2063802  เตรียมสหกิจศึกษา                      1(90) 

2064802  สหกิจศึกษา 6 หนYวยกิต 

 5.3.2 กลุNมวิชาสหกิจศึกษา 

2063803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 

2064803 สหกิจศึกษา          6 หนYวยกิต 

6. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนNวยกิต 

 ใหgเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

โดยไมYซ้ำกับรายวิชาที่ไดgเรียนมาแลgว และตgองไมYเปjนรายวิชาที่

กำหนด ใหgเรียนโดยไมYนับหนYวยกิตรวมในเกณฑ~การสำเร็จหลักสูตร

ของสาขาวิชานี ้

6. หมวดวิชาเลือกเสรีให.เรียนไมNน.อยกวNา 6 หนNวยกิต 

 ใหgเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยตgองไมYซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลgว และตgองไมYเปjน

รายวิชาที่กำหนดใหgเรียนโดยไมYนับหนYวยกิตรวมในเกณฑ~การ

สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1. กลุMมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร   
ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 8255  ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ใหTเรียนจำนวน 10 หนMวยกิต โดยมีวิชาบังคับ  

6 หนMวยกิต และวิชาเลือก 4 หนMวยกิต  

ใหTเรียนจำนวน 10 หนMวยกิต โดยมีวิชาบังคับ  

6 หนMวยกิต และวิชาเลือก 4 หนMวยกิต 

1.1  ม ีการเพิ ่มรายว ิชา

เลือกใหม6 1  รายวิชา วิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน 

1.2  ม ีการเปล ี ่ยนแปลง

คำอธ ิ บ ายรายว ิ ช าทุ ก

รายวิชา 

1.3  มีการปรับเปลี่ยนวิชา

บ ังค ับและว ิชาเล ือก 2 

รายวิชา จากวิชา บังคับ 

0001103 วิชา สารสนเทศ

เพ ื ่ อการศ ึกษาค IนควI า 

เปล ี ่ยนเป Xน ว ิชาเล ือก 

แ ล ะ  จ า ก ว ิ ช า เ ล ื อ ก 

0001104 พูด-วิชาการฟOง 

ภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่ อการ

สื ่อสารในชีว ิตประจำวัน 

เปลี่ยนเปXนวิชาบังคับ 

 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

     (Thai for Communication) 

  ความหมายและความสำคัญของภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟOง พูด อ6าน และ

เขียน การเลือกใชIรูปแบบในการสื่อสารไดIอย6าง

เหมาะสม บูรณาการความรูIเพื ่อประยุกตXใชIใน

การดำรงชีวิตไดIอย6างมีประสิทธิภาพ 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  (Thai for Communication) 

 ความรู I เบ ื ้องตIนเกี ่ยวกับภาษาและการ

สื ่อสาร บูรณาการการใชIภาษาในสังคมและ

วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟOง ดู พูด อ6านและ

เขียน เพื่อประยุกตXใชIในการดำรงชีวิต 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  (English for Communication) 

 ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื ่อสารขั้น

พ ื ้ นฐาน การฟ O ง  พ ูด  อ 6 าน  และเข ียน ใน

สถานการณXต6างๆ โดยเนIนทักษะการฟOง-พูด 

เกี่ยวกับขIอมูลส6วนตัว ครอบครัว ชุมชน ทIองถิ่น

และจังหวัด 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  (English for Communication) 

 การพัฒนาการสื ่อสารภาษาอังกฤษขั้น

พ ื ้ นฐาน การฟ O ง  พ ูด  อ 6 าน  และเข ียน ใน

สถานการณXต6าง ๆ การทักทาย การทำความรูIจัก 

การใหIข Iอมูลส6วนตัว ครอบครัว ช ุมชน การ

บรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 

 คTนควTา (Information Searching 

  for Study) 

 ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและ

ทร ัพยากรสารสนเทศ แหล 6งสารสนเทศใน

การศ ึกษาค Iนคว Iา ว ิธ ีแสวงหาและรวบรวม

สารสนเทศเพื ่อการศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง 

วิธีการนำเสนอผลการศึกษาคIนควIา ตามรูปแบบ

และขั้นตอนที่เป`นมาตรฐาน 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 

 คTนควTา (Information Searching  

 for Study) 

 สารสนเทศ ทักษะการรูIสารสนเทศ แหล6ง

เรียนรูIและทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธXและ

กระบวนการสืบคIนสารสนเทศดIวยสื่อดิจิทัล การ

เขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองาน

ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอIางอิงและการ

เขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกตXใชIในการ

ทำรายงาน วิจัย สารนิพนธX วิทยานิพนธX ไดIอย6าง

ถูกตIองและมีประสิทธิภาพ 
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วิชาเลือก วิชาบังคับ 

0001104 การฟtง-พูดภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 

 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                                                                                                                                                       

 (Listening and Speaking English  

 for Daily Life Communication)                                                                  

 การฟOงและการพูดในระดับประโยคและ

ระด ับข Iอความท ี ่ ใช I ในช ีว ิตประจำว ันและ

สถานการณXต6างๆ จากสื่อโทรทัศนX วิดีโอ วิทยุ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวขIอง 

0001104 การฟtง-พูด ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 

 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                                                                                                                                                    

 (Listening and Speaking English   

 for Daily Life Communication)                                                                 

 การฟOงและการพูดในระดับประโยคและ

ร ะด ั บ ข I อ ค ว าม ในห ั ว ข I อ ต 6 า ง ๆ  ท ี ่ ใ ช I ใ น

ชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

โดยม ุ 6 ง เน Iนให Iผ ู I เร ียนฝ bกท ักษะการฟ Oง-พูด

ภาษาอังกฤษ 

0001105  การอMาน-เขียนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

  (Reading and Writing English for   

  Daily Life Communication) 

 โฆษณา แผ6นการอ6านหนังสือพิมพX การอ6าน

kiการอ 6านประกพับโฆษณา  การอ 6านฉลาก

ผลิตภัณฑXต6างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การ

ย6อความ การกรอกแบบฟอรXม การเขียนจดหมาย

ส6วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสX 

0001105 การอMาน-เขียนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวนั 

 (Reading and Writing English for 

 Daily Life Communication) 

 การอ6านหนังสือพิมพX การอ6านโฆษณา แผ6น

พับโฆษณา การอ6านประกาศ การอ6านฉลาก

ผลิตภัณฑXต6างๆ การย6อความ การกรอก

แบบฟอรXม การเขียนจดหมายส6วนตัว การสื่อสาร

ทางอิเล็กทรอนิกสX 

 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  วฒันธรรม (English for Cultural  

  Communication) 

 ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ประเด็นทาง

วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค6านิยมทาง

สังคม ความเชื ่อ อาหาร เทศกาลสำคัญทาง

ประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณ ี

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

 วัฒนธรรม (English for Cultural  

 Communication) 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทาง

วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค6านิยมทาง

สังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทาง

ประเพณีวัฒนธรรม  

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

         ในงานอาชีพ 

         (English for Communication in 

the Workplace) 

 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การตIอนรับ การ

นัดหมาย การโทรศัพทX การใหIและขอขIอมูล การ

กรอกแบบฟอรXมประเภทต6างๆ การเขียน

จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส6วนตัว การ

อ6านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตาราง

ประเภทต6างๆ 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

      ในงานอาชีพ 

      (English for Communication in 

the Workplace) 

 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การตIอนรับ 

การนัดหมาย การโทรศัพทX การใหIและขอขIอมูล 

การกรอกแบบฟอรXมประเภทต6างๆ การเขียน

จดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมลX การเขียน

ประวัติส6วนตัว การอ6านประกาศรับสมัครงาน 
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 0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2-0-4) 

             ในชีวิตประจำวัน  

  (Chinese for Daily Life 

Communication) 

 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพทX 

วลี สำนวน โครงสรIางและรูปแบบประโยคสำหรับ

ใชIในชีวิตประจำวัน ในสถานการณXต6างๆ ดIวย

ทักษะการฟOง พูด อ6าน และเขียน 

 

 2. กลุMมวิชามนุษยศาสตร~ 
ใหTเลือกเรียนจำนวน  6 หนMวยกิต  ใหTเลือกเรียนจำนวน  6 หนMวยกิต  1.1  ม ีการเปล ี ่ยนแปลง

คำอธ ิ บ ายรายว ิ ช าทุ ก

รายวิชา 

1.2  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

วิชา 2รายวิชา จากชื่อวิชา

พระพุทธศาสนาเพื ่อการ

พ ัฒนาช ี ว ิ ตและส ั งคม                             

เ ป ล ี ่ ย น เ ป ` น ช ื ่ อ ว ิ ช า

พระพุทธศาสนาเพื่อการ

พ ั ฒ น า  จ า ก ช ื ่ อ ว ิ ช า

พฤติกรรมมนุษยXก ับการ

พัฒนาตน เปลี่ยนเป`นชื่อ 

ว ิชาจ ิตว ิทยาเพ ื ่อการ

พัฒนาตน 

1.3  มีการพัฒนา มคอ. 3 

ทุกรายวิชา 

1.4  ม ีการจ ัดทำแผนที่

แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานการ

เร ียนร ู Iจากหมวดว ิชาสู6

ร า ย ว ิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการ  2(2-0-4) 

 พัฒนาชีวิตและสังคม     

 (Buddhism for Living and  

 Social Development) 

 โครงสรIางพระพุทธศาสนา หลักธรรม วัน

สำคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การ

พัฒนาจิตและปOญญา และการประยุกตXหลักพุทธ

ธรรมในการดำเนินชีวิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการ   2(2-0-4) 

 พัฒนา (Buddhism for 

 Development) 

 ความรูIพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมสำคัญ วันสำคัญและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา การประยุกตXพุทธธรรมเพื่อการ

พัฒนาชีวิตและสังคมหนIาที่ชาวพุทธและมารยาท

ไทย การพัฒนาจิตและปOญญาเพื่อการดำเนินชีวิต 

0002102 พฤติกรรมมนุษย~กับการ   2(2-0-4) 

 พัฒนาตน (Human Behavior 

 and Self Development) 

 ปOจจัยแห6งพฤติกรรมมนุษยX การรูIจักและ

พัฒนาตนเอง การสรIางความสัมพันธXที่ดีกับผูIอื่น 

การวางแผนการดำเนินชีวิตอย6างมีความสุข 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 (Psychology for Self  

 Development)   

 ความหมาย ความสำค ัญของจ ิตว ิทยา 

ปOจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวขIองกับ

พฤติกรรม การรู Iจ ักและการพัฒนาตน มนุษย

สัมพันธX การทำงานเป`นทีมและการวางแผนการ

ดำเนินชีวิตอย6างมีความสุข  
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วิชาเลือก วิชาเลือก 1.5  ม ีการเพ ิ ่มรายว ิชา

เลือกใหม6 1 รายวิชา วิชา

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

0002103 สุนทรียภาพของดนตร ี    2(2-0-4) 

  กับชีวิต (Music and Life 

  Appreciation) 

 ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภท

ของดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาทของดนตรีใน

สังคม ความสัมพันธXระหว6างดนตรีกับชีวิต การ

เสริมสรIางทักษะและประสบการณXดนตรี 

0002103 สุนทรียภาพของดนตร ี    2(2-0-4) 

  กับชีวิต (Music and Life 

  Appreciation) 

 การใช Iดนตร ีในช ีว ิตประจำว ัน บทบาท 

ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสรIาง

ทักษะ และประสบการณXทางดนตรี 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ   2(2-0-4) 

  (Arts and Design) 

 ความเป`นมา ความหมายและเหตุผลในการ

สรIางสรรคXผลงานศิลปะและการออกแบบของ

ศิลปyนและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและ

การออกแบบ การรับรูIทางการมองเห็น รสนิยม 

ความงาม และความคิดสรIางสรรคX การวิเคราะหX 

วิจารณXและการพิจารณาถึงคุณค6าผลงานศิลปะ

แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ำ ห ร ั บ น ำ ม า ใ ช I ใ น

ชีวติประจำวัน 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ    2(2-0-4) 

  (Arts and Design) 

 หล ักการ แนวค ิด ความค ิดสร IางสรรคX  

จินตนาการและกระบวนการออกแบบสรIางสรรคX

ผลงาน การรับรูI การสื่อสาร การตีความ การชื่น

ชมความสวยและความงาม การประยุกตXและการ

มีรสนิยมที่ดีต6อผลงานศิลปะและการออกแบบ

ของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปOจจุบัน 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง     2(2-0-4) 

 (Art Performance Appreciation) 

 การความหมายของสุนทรียศาสตรXการแสดง 

แสดงและการละเล6นทIองถิ่น ค6านิยมและวิถีชีวิต

ที่นำมาประยุกตXใชIในการแสดง การจัดกิจกรรม

การแสดงที่สอดคลIองกับค6านิยมและวิถีชีวิตใน

ทIองถิ่น 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 

  (Art Performance Appreciation) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรXและการแสดง 

คุณค6าของศิลปะการแสดงประเภทต6างๆ ค6านิยม

และวิถีชีวิตที่นำมาประยุกตXใชIในการแสดง การ

จัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลIองกับค6านิยมและ

วิถีชีวิตในทIองถิ่น 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

 0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต       2(2-0-4) 

  (Meditation for Life 

  Development) 

 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงคX 

ว ิธ ีการ ขั ้นตอน จุดเร ิ ่มต Iนของการทำสมาธิ 

ล ักษณะของการบร ิกรรมและการทำสมาธิ  

ประโยชนXของสมาธิ ลักษณะอาการต6อตIานสมาธิ 

และการนำสมาธิไปใชIในชีวิตประจำวัน สมาธิกับ

การเร ียนและการทำงาน ล ักษณะ ข ั ้นตอน 

คุณสมบัติ ประโยชนXของฌานและญาณ สิ่งที่ควร

รูIเรื่องวิปOสสนา ความแตกต6างระหว6างสมถะกับ

วิปOสสนา แผนผังสมถะกับวิปOสสนา ชาวโลกกับ

วิปOสสนา 

  

 3. กลุMมวิชาสังคมศาสตร~ 
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ใหTเรียนจำนวน 6 หนMวยกิต วิชาเลือก 6 หนMวย

กิต 

ใหTเรียนจำนวน 6 หนMวยกิต โดยมวีิชาบังคับ 2 

หนMวยกิต และวิชาเลือก 4 หนMวยกิต 

1.1  ม ีการเพิ ่มรายวิชา

บังคับใหม6        1  รายวิชา 

วิชาความเปXนพลเมืองที่ด ี 

1.2  ม ีการเพิ ่มรายวิชา

เลือกใหม6 1 รายวิชา วิชา

ก ฎ ห ม า ย ใ น ชี วิ ต  

ประจำวัน 

1.3  ม ีการเปล ี ่ยนแปลง

คำอธ ิบายรายว ิ ช าทุ ก

รายวิชา 

1.4 มีการพัฒนา มคอ.3 

ทุกรายวิชา 

1.5 ม ีการจ ัดทำแผนที่

แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานการ

เร ียนร ู Iจากหมวดว ิชาสู6

ร า ย ว ิ ช า ) Curriculum 

Mapping) 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

 0003107  ความเปXนพลเมืองที่ด ี        2(2-0-4) 

 (Smart Citizenship) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนIาที่ 

เสร ีภาพ และบทบาทของพลเม ืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเป`นประมุข 

การอยู6ร6วมกันในสังคมแห6งความหลากหลาย การ

จัดการความขัดแยIงดIวยสันติวิธี การตIานทุจริต การ

ปลูกฝOงทัศนคติเชิงบวกต6อประเทศ จิตอาสา บทบาท

หนIาที่ความรับผิดชอบ มีความกลIาตัดสินใจในสิ่งที่

ถูกตIอง การเป`นสมาชิกที ่ดีของพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003101 ระบบสังคมไทย            2(2-0-4) 

  (Thai Society System) 

 สภาพส ังคมและว ัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลIอมไทยใน

อดีตจนถึงปOจจุบัน ปOญหาในสังคมไทยและแนว

ทางแกIไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปOญญาไทยและภูมิปOญญา

ทIองถิ่น ความเป`นพลเมือง ประชาสังคมและธรร

มาภิบาล แนวโนIมการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 

0003101 ระบบสังคมไทย              2(2-0-4) 

  (Thai Society System) 

 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง และสิ ่งแวดลIอม ของสังคมไทยใน

ปOจจุบัน ปOญหาและแนวโนIมของการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิปOญญาทIองถิ่น การบูรณาการบริบทต6างๆ เพื่อ

ปรับตัวใหIเท6าทันการเปลี ่ยนแปลง ทิศทางการ

พัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝOงจิตสำนึก ตระหนัก

และเห็นคุณค6าของความเป`นไทย 

0003102 ระบบสังคมโลก          2(2-0-4) 

  (Global Society System) 

 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปOจจุบัน 

ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ ก ร ะ แ ส ท ี ่ ม ี อ ิ ท ธ ิ พ ล ต 6 อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคม

อาเซียน กฎหมายและองคXการระหว6างประเทศที่

สำคัญ เหตุการณXโลกปOจจุบัน แนวโนIมในการ

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน

สังคมโลก 

0003102 ระบบสังคมโลก            2(2-0-4) 

  (Global Society System) 

 ศ ึกษาการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลกดIาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลIอม

และภัยคุกคามต6างๆ สรIางความรูIความเขIาใจดIาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน 

การปรับตัวอยู6ในสังคมโลกดIวยสันติวิธี การดำเนิน

ชีวิตในโลกยุคขIอมูลข6าวสารอย6างมีประสิทธิภาพ 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

  (Business and Daily Life) 

 ความรูIพื ้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของ

ธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนIาที่ของธุรกิจ การ

ผล ิต การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรมน ุษยX  

การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดลIอมที่มี

อ ิทธ ิพลต 6อธ ุรก ิจท ี ่ส 6งผลกระทบต6อการใชI

ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย

ภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชIในชีวิตประจำวัน 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 

  (Business and Daily Life) 

 ความรูIพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจ หนIาที่ของธุรกิจ การผลิต แนว

ทางการเป`นผูIประกอบการสมัยใหม6 การบริหาร

จ ัดการทรัพยากรมนุษยX การตลาด การบัญชี

การเงิน สภาพแวดลIอมที่มีอิทธิพลต6อธุรกิจ การ

เปลี่ยนแปลงดIานเทคโนโลยี สังคม ที่ส6งผลกระทบ

ต6อการใช Iช ีว ิตประจำว ัน นโยบายของร ัฐบาล 

กฎหมายภาษ ีอากร และการนำหล ักปร ัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชIในชีวิตประจำวัน 
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0003104 ไทเลยศึกษา              2(2-0-4) 

  (Loei Study) 

 บร ิบทจ ังหว ัดเลย ประว ัต ิศาสตร X  และ

วัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต การละเล6น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิ

ปOญญาพื้นบIาน 

0003104 ไทเลยศึกษา               2(2-0-4) 

  (Loei Study) 

 ประวัติศาสตรXและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ 

พิธ ีกรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต การละเล6น ภาษา 

ศิลปะ และภูมิปOญญาพื้นบIาน 

0003105 ประเทศไทยกับ          2(2-0-4)      

  ประชาคมอาเซียน (Thailand  

  and ASEAN Community) 

 ความเป`นมาของประชาคมอาเซียน ขIอมูล

พื ้นฐานประเทศสมาชิก ล ักษณะภูม ิศาสตรX 

เศรษฐก ิ จ  การ เม ื อ งการปกครอง  ส ั งคม

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน 

ประชาคมการเมืองและความมั ่นคงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธXภายในและ

ภายนอกกลุ6มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนX

ที่ไทยไดIรับจากการเขIาเป`นสมาชิกอาเซียน 

0003105 ประเทศไทยกับ            2(2-0-4)      

  ประชาคมอาเซียน (Thailand  

  and ASEAN Community) 

 ความเป`นมา ขIอมูลพื ้นฐานประเทศสมาชิก 

ล ักษณะภูม ิศาสตร X  เศรษฐก ิจ การเม ืองการ

ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎ

บัตรอาเซียน ความสัมพันธXภายในและภายนอก

กลุ6มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนXที่ไทยไดIรับ

จากการเขIาเป`นสมาชิก 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

  (Economy in Daily Life) 

 หลักการเบื้องตIนทางเศรษฐศาสตรX กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจ

ตลาดและกลไกราคา รายไดIประชาชาติ รายไดI

จ ังหว ัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ

เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การ

วิเคราะหXเศรษฐกิจปOจจุบัน 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

  (Economy in Daily Life) 

 หลักการเบื้องตIนทางเศรษฐศาสตรX กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจ

ตลาดและกลไกราคา รายไดIประชาชาติ รายไดI

จ ั งหว ัด บทบาทภาคร ัฐและเอกชนในระบบ

เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การ

วิเคราะหXเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และ

สังคมปOจจุบัน 

 0003108  กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

 (Law in Daily Life) 

 กฎหมายทั่วไปที่จำเป`นตIองใชIในชีวิตประจำวัน 

กฎหมายแพ6งและพาณิชยX กฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวขIองกับคอมพิวเตอรX

และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรX กฎหมาย

ทรัพยXสินทางปOญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึง

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขIอง 
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 4. กลุMมวิชาคณิตศาสตร~ วิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี 
ใหTเรียนจำนวน 8 หนMวยกิต ใหTเรียนจำนวน 8 หนMวยกิต หมายเหต ุ

ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 8255  ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 2563 1 .1 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

วิชา 1 รายวิชา จากชื่อวิชา

เทคโนโลย ีคอมพ ิวเตอรX  

เ ป ล ี ่ ย น เ ป ` น ช ื ่ อ ว ิ ช า

เทคโนโลย ีคอมพิวเตอร~

สำหรับชีวิตประจำวัน 

1.2 ม ีการเปล ี ่ ยนแปลง

ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ทุ ก

รายวิชา 

1.3  มีการพัฒนา มคอ. 3 ทุก

รายวิชา 

1.4  มีการจัดทำแผนที่แสดง

ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม

ร ับผ ิดชอบมาตรฐานการ

เร ียนร ู I จากหมวดว ิชาสู6

ร า ย ว ิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 

 

วิชาเลือก วิชาเลือก 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 

  (Thinking and Decision 

  Making) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยX ทักษะ

กระบวนการคิดแบบต6างๆ หลักการใชIเหตุผลการ

เก็บรวบรวมขIอมูล การวิเคราะหXขIอมูลโดยการใชI

โปรแกรมสำเร ็จร ูป เพ ื ่ อการต ัดส ินใจ การ

ประย ุกต Xใช Iหล ักการว ิ เคราะห Xการต ัดส ินใจ 

กำหนดการเชิงเสIนสำหรับการตัดสินใจแกIปOญหา

ในชีวิตประจำวัน 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ   2(2-0-4) 

  (Thinking and Decision  

  Making) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยX การคิด

วิเคราะหXและการคิดสรIางสรรคX หลักการใชIเหตุผล 

การเก็บรวบรวมขIอมูล การวิเคราะหXขIอมูลโดยการ

ใช I โปรแกรมสำเร ็จร ูปเพ ื ่อการต ัดส ินใจ การ

ประย ุกต X ใช Iหล ักการว ิ เคราะห Xการต ัดส ินใจ 

กำหนดการเชิงเสIนสำหรับการตัดสินใจแกIปOญหาใน

ชีวิตประจำวัน 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร~  2(2-0-4) 

  (Computer Technology) 

 ระบบคอมพิวเตอรX ความสำคัญและผลกระทบ

ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรX และสารสนเทศใน

ชีว ิตประจำวัน ระบบเครือข 6ายคอมพิวเตอรX 

อินเทอรXเน็ตและอีเมลX เครือข6ายสังคมออนไลนX 

กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชI

คอมพิวเตอรX 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร~   2(2-0-4) 

  สำหรับชีวิตประจำวัน (Computer  

  Technology for Daily-Life) 

 ความรู Iพ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับระบบคอมพิวเตอรX 

องคXประกอบของระบบคอมพิวเตอรX ระบบเครือข6าย

คอมพิวเตอรXและอินเทอรXเน็ตสมัยใหม6 เครือข6าย

ส ังคมออนไลน X  จร ิยธรรมและความปลอดภัย 

คอมพิวเตอร X  ในอนาคต และท ักษะในการนำ

เครื ่องมือ อุปกรณX และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชIใน

ชีวิตประจำวัน 

0004103 การออกกำลังกาย         2(2-0-4) 

  เพื่อสุขภาพ (Exercise for 

Health) 

 องค Xความร ู Iด Iานการเคล ื ่อนไหวร 6างกาย  

รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพที่ร 6วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย  และ

สมรรถภาพทางกายของแต6ละบุคคล  และการ

นำไปประยุกตXใชIใหIเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

0004103 การออกกำลังกาย             2(2-0-4) 

  เพื่อสุขภาพ (Exercise for Health) 

 ความรูIดIานกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ 

วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคลIองกับยุค

สมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย

ของแต6ละบุคคล  และการนำไปประยุกตXใช Iใน

ชีวิตประจำวัน 
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0004104 วิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

  เพื่อคุณภาพชีวิต (Science and  

  Technology for Quality of Life) 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตรX การพัฒนา

วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี การนำความรูIทาง

วิทยาศาสตรXมาประยุกตXใชIในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในการดำรงอยู6อย6างเป`นสุข ผลกระทบของ

ความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตรXที่มีต6อการดำเนิน

ชีวิตมนุษยX 

0004104 วิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

  เพื่อคุณภาพชีวิต (Science and  

  Technology for Quality of Life) 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตรX สารที ่ใช Iใน

ช ีว ิตประจำว ัน เทคโนโลย ีพล ังงานทดแทน 

เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดลIอม ผลกระทบ

ของความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตรXที ่ม ีต6อการ

ดำเนินชีวิตมนุษยX 

0004105วิทยาศาสตร~เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

  (Science for Health) 

 ปOจจัยที่จำเป`นต6อการดำรงชีวิตของมนุษยX 

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณ

พลังงานและสารอาหารที ่ควรไดIรับประจำวัน 

การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหาร

สมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเล ือกและ

บริโภคผลิตภัณฑXอาหารปลอดภัยตลอดจนการ

คุIมครองผูIบริโภค ความรูIทั่วไปเกี่ยวกับการเกิด

โรคและการป�องกันโรค การส6งเสริมสุขอนามัย

ทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ

ส 6 ง เสร ิมส ุขภาพจ ิต และหล ักการใช Iยาใน

ชีวิตประจำวัน 

0004105 วิทยาศาสตร~เพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

  (Science for Health) 

 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การ

ประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและ

การบริโภคอาหารปลอดภัย การส6งเสริมสุขอนามัย

ทางเพศ อุบ ัต ิเหตุและการปฐมพยาบาล การ

ส6งเสริมสุขภาพจิต  ความรูIเกี ่ยวกับการเกิดโรค 

การป�องกันโรคและหลักการใชIยาในชีวิตประจำวัน 
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0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลTอม      2(2-0-4) 

  (Life and Environment) 

 การกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ

มนุษยX ความสัมพันธXเชิงระบบระหว6างสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดลIอม มลพิษสิ่งแวดลIอมต6อคุณภาพชีวิต

และผลกระทบต6อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใชI

ทรัพยากรธรรมชาติในทIองถิ่น สิ่งแวดลIอมกับการ

ท6องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแยIง

ดIานสิ่งแวดลIอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลIอมอย6างยั่งยืน 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลTอม       2(2-0-4) 

  (Life and Environment) 

 ก า รก ำ เน ิ ด โ ลกและกำ เน ิ ด ส ิ ่ ง ม ี ช ี วิ ต 

วิวัฒนาการมนุษยX ความสัมพันธXเชิงระบบระหว6าง

สิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งแวดลIอม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชนิดพันธุXต6างถิ่น มลพิษสิ่งแวดลIอม

และผลกระทบต6อคุณภาพชีวิต ปOญหาภาวะโลก

รIอน วิถ ีช ีว ิตกับการใชIทรัพยากรธรรมชาติใน

ท Iองถ ิ ่นและส ิ ่ งแวดล Iอมก ับการท 6อง เท ี ่ ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลIอมที่ยั่งยืน 

 

 

0004107  เทคนิคการบำรุงรักษา  2(2-0-4) 

  เครื่องใชTในชีวิตประจำวัน 

  (Household Appliances 

Maintenance Techniques) 

 หล ักการทำงาน การใช Iงาน เทคนิคการ

บำรุงรักษาเครื่องใชIในชีวิตภายในบIาน เครื่องมือ

และการใช Iเคร ื ่องม ือสำหร ับงานไฟฟ�า งาน

คร ุภ ัณฑX เคหะภัณฑX และยานพาหนะ การ

ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัด

พลังงาน 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษา          2(2-0-4) 

 เครื่องใชTในชีวิตประจำวัน 

 (Household Appliances 

Maintenance Techniques) 

 หล ักการทำงาน การใช Iงาน เทคน ิคการ

บำรุงรักษาเครื่องใชIในชีวิตประจำวันภายในบIาน 

เครื ่องมือและการใชIเครื ่องมือสำหรับงานไฟฟ�า 

งานครุภัณฑX เคหะภัณฑX และยานพาหนะ การ

ตระหนักถ ึงความปลอดภัยและการประหยัด

พลังงาน 

 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว~  2(2-0-4)          

  ในชีวิตประจำวัน (Raising Crops 

  and Animals in Daily Life) 

 หลักการปลูกพืชเบื้องตIน การปลูกไมIดอกไมI

ประดับเพื ่อตกแต6งสถานที่ การปลูกผักปลอด

สารพิษ พืชเครื ่องเทศและสมุนไพรเพื ่อการ

บริโภคในครัวเรือน การปลูกไมIผลและไมIยืนตIน 

หล ักการเล ี ้ยงส ัตว X เบ ื ้องต Iน การเล ี ้ยงส ัตวX

เศรษฐก ิจ การเล ี ้ยงและการด ูแลส ัตว X เล ี ้ยง 

หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว~   2(2-0-4) 

 ในชีวิตประจำวัน (Raising Crops 

 and Animals in Daily Life) 

 หลักการปลูกพืชเบื้องตIน  การปลูกไมIดอกไมI

ประดับเพื ่อตกแต6งสถานที ่ การปลูกผักปลอด

สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน การปลูกไมIผลและไมIยืนตIน  หลักการ

เลี ้ยงสัตวXเบื ้องตIน การเลี ้ยงสัตวXเศรษฐกิจ พืช

อาหารสัตวX การเลี้ยงสัตวXโดยใชIสมุนไพร การเลี้ยง

และการดูแลสัตวXเลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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2061301  ทฤษฎีดนตรีสากล 1          3(3-0-6) 

 (Music Theory 1) 

 โนIตสากลชนิดต6าง ๆ อัตราความยาวเสียง ระดับ

เสียงของดนตรี กุญแจประจำหลัก เครื ่องหมาย

กำหนดจังหวะในเพลง การจัดกลุ6มตัวโนIต การเขียน

บันทึกโนIต บันไดเสียง ขั้นคู6ของเสียงตรัยตX (triad)  

คอรXด (chord) และการพลิกกลับของคอรXดและคู6

เสียง จุดพักของเพลง (cadence) การเคลื่อนที่ของ

คอรXดและคำศัพทXสังคีตที่เกี่ยวขIองในเนื้อหาที่เรียน 

2061301  ทฤษฎีดนตรีสากล 1        3(3-0-6) 

 (Music Theory 1) 

 ความรูIพื ้นฐานทักษะการคิดทางทฤษฎีดนตรี 

การบันทึกโนIต ระดับเสียง อัตราความยาวเสียง 

จังหวะ เครื ่องหมายกำหนดจังหวะ กุญแจเสียง 

บันไดเสียง ขั้นคู6 ทรัยแอด โครงสรIางคอรXด คอรXด

ทบเจ็ด และคำศัพทXดุร ิยางคศิลป�ที ่เกี ่ยวขIองใน

เนื้อหาที่เรียน เป`นตIน 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

2061302  ทฤษฎีดนตรี

สากล 2   

2062301  ทฤษฎีดนตรี

สากล 3                   

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 

1-3  

 

  

 

2062301   ทฤษฎีดนตรีสากล 2         3(3-0-6) 

 (Music Theory 2) รายวิชาที่ตTอง

เรียนมากMอน 2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

 การเขียนและการวิเคราะหXทำนอง การประสาน

เสียงสี ่แนว คอรXดทบ 7 (7 chord)คอรXดทบ 9 (9  

chord)  ก า รย I า ยบ ั น ได เ ส ี ย ง  แบบ  Diatonic 

modulation การใชI Secondary dominant การ

ใชI sequence  การเคลื่อนที่ของโนIตในคอรXด การ

จำแนกแนวทำนองที ่ผสมกันอยู 6ในกลุ 6มของเสียง      

ในเพลงและการฝbกโสตประสาทใหIสอดคลIองกับ

เนื้อหาวิชาที่เรียน 

2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2          3(3-0-6) 

 (Music Theory 2) รายวิชาที่ตTอง

เรียนมากMอน 2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

 ความรูIพื ้นฐานทักษะการคิดทางทฤษฎีดนตรี 

กุญแจเสียง โมด และคอรXดโครมาติก การประสาน

เสียงไดอาโทนิก การเขียนประสานเสียงสี่แนว และ

การวิเคราะหXบทเพลงเบื้องตIนประกอบดIวย ทรัย

แอด คอรXดทบเจ็ด และการพลิกกลับทุกรูปแบบ 

การดำเนินคอรXด การนำแนวเสียง จุดพักประโยค

เพลง โนIตนอกคอรXด เป`นตIน 

 

2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3          3(3-0-6) 

 (Music Theory 3) รายวิชาที่ตTอง

เรียนมากMอน2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

 การใชIคอร Xดย ืม (Borrow Chord) โครมาติค

คอร Xด (Chromatic Chord) คอร Xดท ี ่แปลงเส ียง 

(Alter Chord) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมา

ติค (Chromatic Modulation) การฝbกโสตประสาท      

ใหIสอดคลIองกับเนื้อหาที่เรียน 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3        3(3-0-6) 

 (Music Theory 3) รายวิชาที่ตTอง 

เรียนมากMอน 2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

 ทักษะการคิดดIานการประสานเสียงโครมาติก 

การเขียนประสานเสียงสี่แนว และการวิเคราะหXบท

เพลงเบื้องตIน ประกอบดIวย คอรXดโดมินันทXระดับ

สอง การเปลี่ยนกุญแจเสียง คอรXดนิอาโพลิตัน และ

คอรXดคู6หกออกเมนเท็ต  
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2063317 ประวัติดนตรีตะวันตก         3(3-0-6) 

 (History of Western Music) 

 การเกิดของดนตรีตะวันตกยุคแรกเร ิ ่มและ

วิวัฒนาการจากสมัยโบราณ สมัยกรีก สมัยกลาง  

สมัยฟ� �นฟูศิลปะวิทยา สมัยบาโรค สมัยคลาสสิก 

จนถึงปOจจุบัน 

2061303 ประวัติดนตรีตะวันตก         3(3-0-6) 

            (History of Western Music) 

 การเกิดของดนตรีตะวันตกยุคแรกเร ิ ่มและ

วิวัฒนาการจากสมัยโบราณ สมัยกรีก สมัยกลาง  

สมัยฟ� �นฟูศิลปะวิทยา สมัยบาโรค สมัยคลาสสิก 

จนถึงปOจจุบัน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2061303 ประวัติดนตรี

ตะวันตก          

2061101 ทฤษฎีดนตรีไทย              3(3-0-6) 

 (Thai Classical Music Theory) 

 บทบาทและหนIาที ่ของเครื ่องดนตรีไทย ขนบ

แบบแผนและแนวปฏิบัติเครื ่องดนตรีแต6ละชนิด 

หลักการจัดวงและหนIาที่ของเครื่องดนตรีในวงดนตรี

แต6ละประเภท คุณภาพและสีส ันของเสียง การ

บันทึกโนIตเพลงไทย และศัพทXสังคีต  

2061201 ทฤษฎีดนตรีไทย              3(3-0-6) 

 (Thai Classical Music Theory) 

 บทบาทและหนIาที่ของเครื ่องดนตรีไทย ขนบ

แบบแผนและแนวปฏิบัติเครื ่องดนตรีแต6ละชนิด 

หลักการจัดวงและหนIาที่ของเครื่องดนตรีในวงดนตรี

แต6ละประเภท คุณภาพและสีส ันของเสียง การ

บันทึกโนIตเพลงไทย และศัพทXสังคีต   

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2061201 ทฤษฎีดนตรี

ไทย               

2062314 ปรัชญาของดนตร ี            3(2-2-5) 

 (Philosophy of Music) 

 ดนตรีเป`นปOจจัยที่จะปรุงแต6งชีวิตใหIสวย

สดงดงามจากภายในของมนุษยX ความสัมพันธX

ระหว6างดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

การเมือง จิตวิทยาการศึกษา ธุรกิจ ศึกษาแนวคิด

ของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตร ี

2062501  ปรัชญาและสุนทรียศาสตร~  3(3-0-6) 

 ทางดนตรี (Philosophy and  

 Aesthetic of Music) 

 แนวคิดของนักปรัชญา สาขาต6างๆ ที่เกี่ยวขIอง

ทั ้งโดยตรงและโดยอIอม รวมทั ้งวรรณกรรมทาง

ดนตรีที่ไดIรับการยกย6อง แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย

ของความงามและความสำคัญของดนตรีต6อชีวิต 

ความส ัมพ ันธ Xระหว 6างดนตร ีก ับช ีว ิต ศาสนา 

วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยาการศึกษา 

ธุรกิจ      

 

-  ปร ับ เปล ี ่ ยนช ื ่ อว ิชา

เน ื ้อหา และคำอธ ิบาย

ร า ย ว ิ ช า โ ด ย น ำ ว ิ ช า 

2062314 ปร ัชญาของ

ดนตรี และวิชา 2063505 

รวมกันเป`นวิชา 2062501 

ปรัชญและสุนทรียศาสตรX

ทางดนตรี 2063505    สุนทรียศาสตร~ทางดนตรี 3(2-2-5) 

 (Aesthetics of Music) 

 แนวคิดเกี ่ยวกับความหมายของความ

งามและความสำค ัญของดนตร ีต 6อช ีว ิต ส ังคม

การเมือง  และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาต6างๆ 

ท ี ่ เก ี ่ ยวข Iองท ั ้ ง โดยตรงและโดยอ Iอม รวมทั้ ง

วรรณกรรมทางดนตรีที่ไดIรับการยกย6อง 

2064301  เคาน~เตอร~พอยต~              3(2-2-5) 

 (Counterpoint) 

 การเขียนเคานXเตอรXพอยตX 2 แนว, 3 แนว ที่พบ

ในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล การเขียน  harmonic 

implication, imitation, cannon, invention, 

fugue. 

2063501 ลีลาสอดประสนทำนอง       3(2-2-5) 

 (Counterpoint)  

รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน 2063301 ทฤษฎี

ดนตรีสากล 3 

 การแต6งทำนองสอดประสานทั้งในแนวตั้งและ

แนวนอน ตามแบบแผนของคริสตXศตวรรษที่ 16 ใน

ระบบอิงโมด ไปจนถึงประยุกตXใชIกับแบบแผนของ

คริสตXศตวรรษที่ 18 ตั้งแต6การเขียนทำนองแนวเดียว 

และประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่หIา 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา 

- เพิ่มรายวิชาทีต่Iอง 

เรียนมาก6อน 2063301 

ทฤษฎีดนตรีสากล 3 ใน

รายวิชาเคานXเตอรXพอยทX 
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2062303   การประพันธ~ดนตร ี       3(3-0-6) 

 (Music Composition) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2063301  ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 ฝbกปฏิบัติประพันธXดนตรีอย6างง6าย 

การเขียนโนIตและการสรIางสรรคXเสียงเพื่อเรียบเรียง 

ใหIเป`นเพลง ศึกษาแนวคิด การประพันธXเพลงขับรIอง

ที ่ม ีล ักษณะเด6น นำมาวิเคราะหX ว ิจารณXใหIเกิด

แนวคิดอย6างสรIางสรรคX 

2062502 การประพันธ~ดนตรีคลาสสิก 3(2-2-5) 

 (Classical Music Composition) 

รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063301 ทฤษฎี

ดนตรีสากล 3 

 หล ักการเบ ื ้องต Iนของการประพ ันธ Xดนตรี

คลาสสิกและการแสดงบทประพันธX รวมถึงศึกษา

รูปแบบการประพันธXที ่เจาะจงพิเศษในลักษณะ

ดนตรีคลาสสิกยุคต6างๆ และโครงการการศึกษาส6วน

บุคคลที่เจาะจง ในโครงสรIางสังคีตลักษณXของดนตรี

คลาสสิกขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ6  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา

เนื้อหา และคำอธิบาย 

2062303  การประพันธX

ดนตรีคลาสสิก ปรับหน6วย

กิจเป`น 3(2-2-5) 

 

 2063502 ทฤษฎีการสอนดนตรีและ     3(2-2-5) 

             พื้นฐานดนตรีศึกษา  

             (Music Pedagogy Theory and 

Music Education Fundamentals) 

      กระบวนการเรียนการสอนดIานดนตรี การสอน

วงดนตรี การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี การสอนดนตรี

ของโคดาย การสอนดนตรีของดาลโครซ การสอน

ดนตรีของออรXฟ การสอนดนตรีของซูซูกิ และการ

สอนดนตรีของมอนเตสซอรี รวมถึงศึกษาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนทางดนตรี การเลือกใชI

และการผล ิตส ื ่อการสอนตามทักษะทางดนตรี 

จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี การวัดผลประเมินผลการ

เรียนรูIทางดนตรี การวัดและประเมินผลทางดนตรี 

และการเขียนแผนการสอน 

- เพิ่มรายวิชา 2063502

ทฤษฎีการสอนดนตรีและ

พื้นฐานดนตรีศึกษา  

2062308 หลักการวงโยธวาทิต          3(2-2-5) 

 (Principles of Band Music) 

 ประวัติและหนIาที ่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวง

ดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคลIายคลึงกันศึกษา

เทคนิคและหนIาที่ของเครื่องดนตรีที่ใชIวงโยธวาทิต 

การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต6าง ๆ บทเพลงที่ใชI

ประกอบพธิกีารและบทเพลงอืน่ ๆ สำหรับดนตรีโยธ

วาทิต 

2064501 หลักการบริหารวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

( Principles of Military Band Management)

 ประวัติและหนIาที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวง

ดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคลIายคลึงกันศึกษา

เทคนิคและหนIาที่ของเครื่องดนตรีที่ใชIวงโยธวาทิต 

การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต6าง ๆ บทเพลงที่ใชI

ประกอบพธิกีารและบทเพลงอืน่ ๆ สำหรับดนตรีโยธ

วาทิต หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีว 6าดIวย

- รวมรายวิชา 2062308

หลักการวงโยธวาทิต และ

2063320 การบริหารวง

โยธวาทิต เป`น 2064501

หล ักการบร ิหารวงโยธ

วาทิต 
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2063320  การบริหารวงโยธวาทิต        3(2-2-5)                

 (Management of Band) 

   หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีว6าดIวยตำแหน6ง

และความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบการ

ฝbกซIอม การกำหนดแผนการบริหาร แนวนโยบาย

และเป�าหมายการวางแผนตารางการฝbกซIอม ระบบ

การเก็บเครื่องอุปกรณXดนตรี โนIตเพลง การคัดเลือก

วรรณกรรมทางดนตรีที่มีความเหมาะสมกับขนาด

และความสามารถของวงดนตรี การแกIไขปOญหาที่

เกิดขึ้นกับวงดนตรี 

ตำแหน6งและความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบ

ก า ร ฝ b ก ซ I อ ม  ก า ร ก ำ ห น ด แ ผ น ก า ร บ ร ิ ห า ร 

แนวนโยบายและเป�าหมายการวางแผนตารางการ

ฝ bกซ Iอม ระบบการเก ็บเคร ื ่องอ ุปกรณ Xดนตรี  

โนIตเพลง การคัดเลือกวรรณกรรมทางดนตรีที ่มี

ความเหมาะสมกับขนาดและความสามารถของวง

ดนตรี การแกIไขปOญหาที่เกิดขึ้นกับวงดนตรี 

 

 

 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดTาน 

  2.1 กลุMมวิชาทักษะปฏิบัติ    
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 2061501  ภาษาอังกฤษสำหรับ           2(2-0-4) 

 งานดนตรี (English of Music) 

 ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในการนำเสนองาน

วิชาการดนตรี ศัพทXเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งดนตรี

ไทยและตะวันตก การอ6านสรุปความในงานวิชาการ

ดนตรี การเขียนและพูดเกี่ยวกับงานวิชาการดนตรี 

- เพิ่มเติมรายวิชา 

2061501 ภาษาอังกฤษ

สำหรับงานดนตรี 

 2061502 การฝ�กโสตทักษะและ         1(0-2-1) 

 การอMานโนTต 1 (Sight Singing and  

 Ear Training Skills 1) 

 ฝbกปฏิบัติทักษะการอ6านทำนองและจังหวะ การ

ฟOงและการรIอง โดยมีโครงสรIางของทำนองและเสียง

ประสานขั้นพื้นฐาน การฟOงทำนองและคอรXดในเสียง

ประสานขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดIวย เสียงประสาน

จากบันไดเสียงเพนตาโทนิก   

- เพิ่มเติมรายวิชา 

2061502 การฝbกโสต

ทักษะและการอ6านโนIต 1 

และ 2061503 การฝbก

โสตทักษะและการอ6าน

โนIต 2 

 2061503 การฝ�กโสตทักษะและ         1(0-2-1) 

 การอMานโนTต 2 (Sight Singing and  

 Ear Training Skills 2) 

 การฝbกปฏิบัติการสำหรับทักษะอ6าน

ทำนอง การฟOงและการรIอง ขั้นคู6 ทำนองและคอรXด

ในเสียงประสาน บันไดเสียงเมเจอรX ไมเนอรX จังหวะ

รูปแบบต6างๆ ทำนองไดอาโทนิกที่มีโนIตโครมาติก 
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2062415  ปฏ ิบ ั ต ิ รวมวง  1        1 (0 -2 -1 )  

 (Ensemble 1) 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรี

สากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอม

เพรียง ในการบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียง

ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียด

ต6าง ๆ ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียง

และอารมณXเพลง 

2062401  ปฏิบัติรวมวง 1                1(0-2-1)   

 (Ensemble 1) 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรี

ไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอมเพรียง ใน

การบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต6าง ๆ 

ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียงและ

อารมณXเพลง 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2062401 ปฏิบัติรวมวง 1                

2062402 ปฏิบัติรวมวง 2               

2063403 ปฏิบัติรวมวง 3  

2063404  ปฏิบัติรวมวง 4                               

2062416   ปฏิบัติรวมวง 2         1(0-2-1)   

 (Ensemble 2) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2062415  ปฏิบัติรวมวง 1 

ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรีไทย 

หรือดนตรีพื ้นบIาน ฝbกความพรIอมเพรียง ในการ

บรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียงของเครื ่อง

ดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต6าง ๆ 

ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียงและ

อารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 1 

2062402   ปฏิบัติรวมวง 2              1(0-2-1)   

 (Ensemble 2) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2062401  ปฏิบัติรวมวง 1 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรี

ไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอมเพรียง ใน

การบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต6าง ๆ 

ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียงและ

อารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 1 

2063415  ปฏิบัติรวมวง 3           1(0-2-1)   

 (Ensemble 3) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2062416   ปฏิบัติรวมวง 2 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรี

สากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอม

เพรียง ในการบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียง

ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียด

ต6าง ๆ ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียง

และอารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 2 

2063403  ปฏิบัติรวมวง 3               1(0-2-1)   

 (Ensemble 3) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2062402   ปฏิบัติรวมวง 2 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรี

ไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอมเพรียง ใน

การบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต6าง ๆ 

ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียงและ

อารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 2 

2063416 ปฏิบัติรวมวง 4            1(0-2-1)   

 (Ensemble 4) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2063415   ปฏิบัติรวมวง 3 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรี

สากล ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอม

เพรียง ในการบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียง

ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียด

ต6าง ๆ ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียง

และอารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 3 

2063404 ปฏิบัติรวมวง 4                1(0-2-1)   

 (Ensemble 4) รายวิชาที่ตTองเรียนมา

กMอน : 2063403   ปฏิบัติรวมวง 3 

 ฝbกทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล ดนตรี

ไทย หรือดนตรีพื้นบIาน ฝbกความพรIอมเพรียง ใน

การบรรเลงร6วมกัน การบรรเลงใหIน้ำเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต6าง ๆ 

ของการบรรเลงในดIานความถูกตIองของเสียงและ

อารมณXเพลง ฝbกบทเพลงสูงกว6าในระดับ 3 
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2061701  คอมพิวเตอร~ดนตรีขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6) 

  (Computer System for Music) 

 ประวัติความเป`นมาของคอมพิวเตอรXช6วยงาน

ดนตร ี  ส 6วนประกอบของคอมพ ิวเตอร X  การใชI

โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบันทึกเสียงดนตรีดIวย

คอมพิวเตอรX 

 

2061601  คอมพิวเตอร~ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(2-2-

5) 

 (Computer System for Music) 

 การ ใช I โปรแกรมสำ เร ็ จ ร ูป ในงานดนตรี  

โปรแกรมดนตรีเพื่อการเขียนโนIตเพลง โปรแกรม

ดนตรีเพื่อการประพันธXเพลง โปรแกรมดนตรีอื่น ๆ 

และพื้นฐานการใชIคอมพิวเตอรXช6วยงานดนตรีใน

ดIานต6าง ๆ   

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับหน6วยกิจ 

ราย 2061701 วิชา

คอมพิวเตอรXดนตรีขั้น

พื้นฐาน  

2062703 เทคโนโลยีเครื่องเสียง      3(2-2-5) 

   (Audio Technology) 

 การทำงานของเคร ื ่อง เส ียงและอ ุปกรณ Xที่

เกี่ยวขIอง การเชื่อมต6อระบบเครื่องเสียงในรูปแบบ 

ต6าง ๆ ทั้งในระบบอนาลอกและระบบดิจิตอล 

 

2062601 เทคโนโลยีเครื่องเสียง        3(2-2-5) 

 (Audio Technology) 

 การทำงานของระบบเสียง อุปกรณXที่เกี่ยวขIอง 

และการเชื่อมต6อระบบเครื่องเสียงในรูปแบบ ต6าง ๆ 

เริ่มตั้งแต6อุปกรณXสำหรับระบบเสียง อุปกรณXสำหรับ

เชื ่อมโยงสัญญาณ อุปกรณXแต6งเสียง ไมโครโฟน 

อุปกรณXสำหรับส6งสัญญาณ ไปจนถึงการวางระบบ

และการผสมเสียงในขั้นตอนสุดทIาย 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชา 2062703 

เทคโนโลยีเครื่องเสียง 

2062704  การออกแบบและ           3(2-2-5) 

  จ ัดระบบเส ียง (Music Design and 

  Sound System Organization) 

 การเชื่อมต6ออุปกรณXอิเล็คทรอนิคทางดนตรี การ

ออกแบบ จัดระบบและการเลือกใชIอุปกรณX ในการ

จัดระบบเสียงในสถานที่ต6าง ๆ ใหIมีความเหมาะสม 

2062602  การออกแบบและจัด          3(2-2-5) 

 ระบบเสียง (Design and  

 Organization of Sound Systems) 

 การออกแบบ คำนวณและปรับแต6งระบบเสียง

ในพื้นที่ขนาดต6าง ๆ ทั้งในพื้นที่ปyด – เปyด เช6น หIอง

จัดแสดงดนตรี  ลานกลางแจIง เป`นตIน การออกแบบ

ระบบเครื่องเสียงหลัก ระบบมอนิเตอรX  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชา 2062704 การ

ออกแบบและจัดระบบ

เสียง 

2064701 การผลิตผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 

  ดTวยคอมพิวเตอร~ (Production of 

Computerized Music) 

 ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร6ในรูปแบบของ

สื่อวิดิทัศนX (Visual media) การจัดพิมพXโนIตเพลง 

การสรIางฐานขIอมูลโนIตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน 

เพื่อเผยแพร6ในรูปแบบของสื่อบันทึกเสียงและวิดิทัศนX 

(Audio visual media) การบันทึกในสตูดิโอ  

2064601   การผลิตผลงานทางดนตรีดTวย

คอมพิวเตอร~และดนตรีประกอบสื่อดิจิทลั 3(2-2-

5) (Production of Computerized Music 

and Music Digital Media) 

 ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร6ในรูปแบบ

ของสื ่อวิดิทัศนX การจัดพิมพXโนIตเพลง การสรIาง

ฐานขIอมูลโนIตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อ

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเปลี่ยนรายชื่อวิชา 

โดยรวมรายวิชาการผลิต

ผลงานทางดนตรี และการ

เรียบเรียงดนตรีประกอบ

สื่อ       

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชา 
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2064702 การเรียบเรียงดนตร ี        3(2-2-5) 

  ประกอบสื่อ (Music Arranging  

  for Visual Media) 

 รายละเอียดของสคริปตX (Script) สตอรรี่บอรXด 

(story  board) ไทมXไลนX (time  line) ระบบเฟรม

และ ระบบซ ิ ง โ ค ร ไนซ X ( synchronization) ขอ ง

ภาพยนตรX วีดิทัศนX สไลดXมัลติวิชั ่น เรียนรูIและฝbก

ปฏิบัต ิการเรียบเรียง (arrange) ตัดต6อ (editing) 

ดนตรีประกอบสื ่อต6างๆ เช6น ภาพยนตรX วีดิทัศนX 

สไลดXมัลติวิชั่น รวมทั้งสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรX 

เผยแพร6ในรูปแบบของสื่อบันทึกเสียงและวิดิทัศนX 

การบันทึกในสตูดิโอ   

 2063601 ปฏิบัติการบันทึกเสียง        3(2-2-5) 

 (Practice Recording) 

 การใชIโปรแกรมคอมพิวเตอรXในการบันทึกเสียง 

การใชIอุปกรณXบันทึกเสียงในรูปแบบต6าง ๆ การ

ประยุกตXใชIโปรแกรมสำเร็จรูปในการสรIางสรรคX

ผลงานดนตรี การบันทึกเสียงในระบบดิจิตอล เครื่อง

ควบคุมเส ียง การใช Iและการวางตำแหน6งของ

ไมโครโฟน การผสมเสียง โดยเนIนการปฏิบัติเพื่อ

นำไปใชI รวมถึงศึกษาเครื่องมือและอุปกรณXต6างๆ ที่

เกี ่ยวขIอง เพื่อใหIผู IเรียนไดIมีความสามารถในการ

สรIางสรรคXผลงานเบื้องตIนไดIดIวยตนเอง 

- เพิ่มเติมรายวิชา 

2063601 ปฏิบัติการ

บันทึกเสียง 

 

 

 2.3 กลุMมวิชาความคิดสรTางสรรค~ทางดนตรี 
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2063513 การจัดการดนตรีบนเวที      3(2-2-

5) การแสดง (Music Stage  

Performances) 

 การจัดรูปแบบการแสดง การลำดับรายการ 

การดำเนินการแสดง การแกIไขปOญหาการแสดง 

การใชIอ ุปกรณXประกอบที ่เก ี ่ยวขIองกับดนตรี 

เครื ่องเส ียง เพื ่อการแสดงดนตรีในรูปแบบที่

หลากหลาย และสรIางสรรคX 

2063513 การจัดการดนตรีบนเวที   3(2-2-5) 

 การแสดง (Music Stage 

Performances) 

 การจัดรูปแบบการแสดง การลำดับรายการ 

การดำเนินการแสดง การแกIไขปOญหาการแสดง 

การใชIอ ุปกรณXประกอบที ่เก ี ่ยวขIองกับดนตรี 

เครื ่องเสียง เพื ่อการแสดงดนตรีในรูปแบบที่

หลากหลาย และสรIางสรรคX 
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2062508   การซMอมเครื่องดนตรีเบื้องตTน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Music 

Instrument Maintenance and Repair) 

 เรียนรูIการกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีแต6ละ

ชนิด กลไกการเปลี่ยนเสียงของเครื่องดนตรี ขIอ

ระวังและการดูแลรักษา การปฏิบัติซ6อมเบื้องตIน

เพื่อเป`นพื้นฐานที่จะนำไปสู6การซ6อมเครื่องดนตรี

เพื่อไปประกอบอาชีพ 

2062508 การซMอมเครื่องดนตรีเบื้องตTน 3(2-2-5) 

(Introduction to Music  

Instrument Maintenance and Repair) 

 เรียนรูIการกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีแต6ละ

ชนิด กลไกการเปลี่ยนเสียงของเครื่องดนตรี ขIอ

ระวังและการดูแลรักษา การปฏิบัติซ6อมเบื้องตIน

เพื่อเป`นพื้นฐานที่จะนำไปสู6การซ6อมเครื่องดนตรี

เพื่อไปประกอบอาชีพ 

 

2061506   ดนตรีรMวมสมัย              3(2-2-5)                       

              (Contemporary Music) 

 ศ ึกษาค Iนคว Iาและว ิเคราะหXถึง

รูปแบบโครงสรIางและเทคนิคที่ใชIในบทเพลงร6วม

สมัย ผลงานของคีตกวีสำคัญ 

2061506  ดนตรีรMวมสมัย              3(2-2-5)                       

 (Contemporary Music) 

 ศ ึกษาค Iนคว Iาและว ิ เคราะห Xถ ึ งร ูปแบบ

โครงสรIางและเทคนิคที ่ใชIในบทเพลงร6วมสมัย 

ผลงานของนักประพันธXคนสำคัญ ในแบบแผนของ

ศตวรรษที่ 20 ถึงปOจจุบัน 

-  ปร ับเน ื ้ อหาคำอธ ิบาย

รายวิชา 2061506  ด น ต รี

ร6วมสมัย                  

2062111  ดนตรีพื้นบTานไทยภาคอีสาน 3(2-2-

5 ) ( Folk Music of the Northeast of 

Thailand) 

 ดนตรีพื้นบIานและเพลงพื้นบIานทางภาคอีสาน

ของไทย ประวัติความเป`นมา วงดนตรี และ    บท

เพลง ขนบประเพณ ี ในการแสดงความเชื่ อ 

พิธีกรรม บทบาทหนIาที ่และโอกาสที่ใชI คุณค6า 

และความสำคัญของดนตรีพื้นบIานภาคอีสานที่มี

ต6อสังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื ้นบIานภาค

อีสานในปOจจุบัน แนวทางในการอนุรักษXและสืบ

ทอด 

2062111 ดนตรีพื้นบTานไทยภาคอีสาน 3(2-2-

5 ) ( Folk Music of the Northeast of 

Thailand) 

      ดนตรีพื ้นบIานและเพลงพื ้นบIานทางภาค

อีสานของไทย ประวัติความเป`นมา วงดนตรี และ

บทเพลง ขนบประเพณีในการแสดงความเชื่อ 

พิธีกรรม บทบาทหนIาที่และโอกาสที่ใชI คุณค6า 

และความสำคัญของดนตรีพื้นบIานภาคอีสานที่มี

ต 6อสังคม ดนตรีพื ้นบIานภาคอีสานในปOจจุบัน 

แนวทางในการอนุรักษX สืบทอดและการสรIางเสริม

ประสบการณXทางดนตรี 
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2064321 การเรียบเรียงเสียงประสาน  3(2-2-

5)  

สำหร ับวงโยธวาท ิต (Arranging for Band 

Music) 

  เ ทคน ิ คกา ร เ ร ี ยบ เ ร ี ย ง เ ส ี ย ง

ประสานสำหรับวงโยธวาทิตและวงดนตรีอื ่นที่มี

ลักษณะการจัดการวงคลIายคลึงกัน เครื่องดนตรี

ตระกูลต6าง ๆ ที่ใชIในวงโยธวาทิต การจัดระบบ

เครื่องดนตรี การใชIเครื่องดนตรีทดแทน การนำ

บทเพลงจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียง

สำหรับวงโยธวาทิต วิธีการเขียนสกอรX (Score) ทั้ง 

Short score และ Full score การคัดลอกสกอรX

สำหรับเครื่องดนตรี (Transposition) 

2064321 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวง

โยธวาทิต 3(2-2-5)  

(Arranging for Band Music) รายวิชาที่ตTอง

เรียนมากMอน : 2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวง

โยธวาทิตและวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดการ

วงคลIายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลต6าง ๆ ที่ใชIใน

วงโยธวาทิต การจัดระบบเครื ่องดนตรี การใชI

เครื่องดนตรีทดแทน การนำบทเพลงจากวงดนตรี

ประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียงสำหรับวงโยธวาทิต 

วิธ ีการเขียนสกอรX ทั ้ง Short score และ Full 

score การคัดลอกสกอรXสำหรับเครื่องดนตรี  

- ปร ับ เน ื ้ อหาคำอธ ิบาย

รายวิชา 

- เพิ่มรายวิชาที่ตIองเรียนมา

ก6อน 2063301 ทฤษฎีดนตรี

สากล 3 

2062112 ดนตรีพื้นบTานไทยภาคกลาง 3(2-2-

5) 

 (Folk Music of the Central of Thailand) 

 ดนตรีพื้นบIานและเพลงพื้นบIานทางภาคกลาง

ของไทย ประวัติความเป`นมาวงดนตรีและบทเพลง 

ขนบประเพณีในการแสดงความเชื ่อ พิธ ีกรรม 

บทบาทหน Iาท ี ่ และโอกาสท ี ่ ใช I  ค ุณค 6าและ

ความสำคัญของดนตรีพื ้นบIานภาคกลางที ่มีต6อ

สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบIานภาคกลาง

ในปOจจุบัน แนวทางในการอนุรักษXและสืบทอด 

2062112 ดนตรีพื้นบTานไทยภาคกลาง 3(2-2-

5)  

(Folk Music of The Central of Thailand) 

 ดนตรีพื้นบIานและเพลงพื้นบIานทางภาคกลาง

ของไทย ประวัติความเป`นมาวงดนตรีและบท

เพลง ขนบประเพณ ี ในการแสดงความเชื่ อ 

พิธีกรรม บทบาทหนIาที่และโอกาสที่ใชI คุณค6า

และความสำคัญของดนตรีพื้นบIานภาคกลางที่มี

ต6อสังคม ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบIานภาค

กลางในปOจจุบัน แนวทางในการอนุรักษXและสืบ

ทอด 

 

2062309 การอำนวยเพลงเบื้องตTน   2(1-2-3)                       

 (Introduction to Conducting) 

 ฝbกการใชIไมIบาตอง (Baton) การฝbกซIอมวง 

การเตรียมสกอรX การถ6ายทอดอารมณX 

2062309 การอำนวยเพลงเบื้องตTน   3(2-2-5)                        

 (Introduction to Conducting) 

 การอำนวยเพลงเบื้องตIน หนIาที่ของวาทยกร 

รวมถึงการใชIไมIบาตอง การควบคุมฝbกซIอมวง

ดนตรี การตีความบทเพลงและการถ6ายทอด

อารมณX 

- ปร ับ เน ื ้ อหาคำอธ ิบาย

รายวิชา 

- ปรับหน6วยกิจ 

รายวิชา 2062309  

การอำนวยเพลงเบื้องตIน      
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2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2-5) 

 (Introduction to Field Music  

 Research)  

 การปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื ่อสำรวจ 

วางแผน เก็บรวบรวมขIอมูล การจัดกระทำขIอมูล 

วิเคราะหX สังเคราะหX สรุปผล และเขียนรายงานผล

การศึกษา   

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2-5) 

 (Introduction to Field Music  

 Research) 

 การปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื่อ

สำรวจ วางแผน เก็บรวบรวมขIอมูล การจัดกระทำ

ขIอมูล วิเคราะหX สังเคราะหX สรุปผล และเขียน

รายงานผลการศึกษา   

 

2062506 ความสัมพันธ~ระหวMาง       3(2-2-5) 

 ดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก   

(Thai Music Related to Western Music) 

 ประวัติดนตรีตะวันตกที ่เขIามามีบทบาทใน

สังคมและวัฒนธรรมไทย การนำดนตรีไทยไป

สัมพันธXกับดนตรีตะวันตก การนำดนตรีตะวันตก

เขIามาสัมพันธXกับดนตรีไทยทั้งในดIานเครื่องดนตรี 

วงดนตรี บทเพลง และระบบเสียง 

2062506 ความสัมพันธ~ระหวMาง       3(2-2-5) 

 ดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก  

( Thai Music Related to Western Music)

 ประวัติดนตรีตะวันตกที่เขIามามี

บทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย การนำ

ดนตรีไทยไปสัมพันธXกับดนตรีตะวันตก การ

นำดนตรีตะวันตกเขIามาสัมพันธXกับดนตรี

ไทยทั ้งในดIานเครื ่องดนตรีวงดนตรี บท

เพลง และระบบเสียง การเขียนและการนับ

จังหวะจากโนIตสากลเปรียบเทียบกับโนIต

ไทย รู Iจักการปรับเปลี ่ยนโนIตชนิดต6างๆ 

สามารถฟOงเสียงดนตรีแลIวจดบันทึกเป̀น

โนIตสากลและโนIตไทยไดI 

- ปร ับ เน ื ้ อหาคำอธิบาย

รายวิชา 

2062513 การจัดการวงดนตรี          3(2-2-5) 

(Music Ensemble Management) 

 หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว 6าด Iวย

ตำแหน6งและความร ับผ ิดชอบ หล ักการและ

ระเบียบการฝbกซ Iอม ระเบียบการเก ็บเคร ื ่อง

อุปกรณXดนตรี โนIตเพลง การบริหารธุรกิจบันเทิง

ด Iานดนตร ี  การโฆษณา การค ิดค 6าจ Iางและ

ค6าตอบแทน 

2062513 การจัดการวงดนตรี        3(2-2-5) 

(Music Ensemble Management) 

 หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว6าดIวย

ตำแหน6งและความร ับผ ิดชอบ หลักการและ

ระเบียบการฝbกซIอม ระเบียบการเก็บเครื ่อง

อุปกรณXดนตรี โนIตเพลง การบริหารธุรกิจบันเทิง

ด Iานดนตร ี  การโฆษณา การค ิดค 6าจ Iางและ

ค6าตอบแทน 

 

2063304  การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 3(2-

2-5) (Arranging for Children Song) 

 ศ ึกษาคำร Iองและทำนองเพลงท ี ่ม ีความ

เหมาะสมกับเด็กในวัยระดับต6างๆ เพื่อนำมาเป`น

ว ัตถุด ิบพื ้นฐานในการสรIางการเร ียบเร ียงใน

ลักษณะต6างๆ 

2063304  การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 3(2-

2-5) (Arranging for Children Song) 

 ศ ึกษาคำร Iองและทำนองเพลงท ี ่ม ีความ

เหมาะสมกับเด็กในวัยระดับต6างๆ เพื่อนำมาเป`น

วัตถุด ิบพื ้นฐานในการสรIางการเร ียบเร ียงใน

ลักษณะต6างๆ 
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2063305 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-

5) 

 สำหรับการขับรTองประสานเสียง 

 (Arranging for Chorus) 

 ศึกษาคำรIองและทำนองเพลงที่ใชIในการเรียบ

เรียง จากสมัยต6างๆ ถึงยุคปOจจุบัน เพื่อนำมาเป`น

แบบแผนในการเร ียบเร ียงเส ียงประสานแบบ 

2,3,4 แนว และมากกว6า สำหรับคณะนักรIอง ชาย

ลIวน - หญิงลIวน และชายหญิงผสม 

2063305 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-

5) 

 สำหรับการขับรTองประสานเสียง 

 (Arranging for Chorus) รายวิชา

ที ่ตTองเรียนมากMอน : 2063301 ทฤษฎีดนตรี

สากล 3 

 ศึกษาคำรIองและทำนองเพลงที่ใชIในการเรียบ

เรียง จากสมัยต6างๆ ถึงยุคปOจจุบัน เพื่อนำมาเป`น

แบบแผนในการเร ียบเร ียงเสียงประสานแบบ 

2,3,4 แนว และมากกว6า สำหรับคณะนักรIอง ชาย

ลIวน - หญิงลIวน และชายหญิงผสม  

- เพิ่มรายวิชาที่ตIองเรียนมา

ก6อน 

2063326 รูปแบบและการวิเคราะห~  3(3-0-6) 

 ดนตรีตะวันตก  

 (Analysis of Western Music) 

 รูปแบบการวิเคราะหXดนตรีจากโมทีฟ วลี 

ประโยค ท6อนเพลงและจุดพักของเพลง ศึกษาบท

เพลงในคีตลักษณXแบบต6าง ๆ เช6น เอกบท ทวิบท 

ตรีบท ตลอดจนเพลงคลาสสิกประเภทต6าง ๆ 

2063326 รูปแบบและการวิเคราะห~  3(2-2-5)

 ดนตรีตะวันตก 

 (Analysis of Western Music) 

รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063301 ทฤษฎี

ดนตรีสากล 3 

 รูปแบบการวิเคราะหXดนตรีจากโมทีฟ วลี ประโยค 

ท6อนเพลงและจุดพักของเพลง ศึกษาบทเพลงในคีต

ลักษณXแบบต6าง ๆ เช6น เอกบท ทวิบท ตรีบท ตลอดจน

เพลงคลาสสิกประเภทต6าง ๆ 

- ปรับหน6วยกิจ 

- เพิ่มรายวิชาที่ตIองเรียนมา

ก 6อน : 2063301 ทฤษฎี

ดนตรีสากล 3 

2063503  เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ3(2-2-5) 

 (History of Thai Popular Song) 

 คIนควIาขIอมูลที่เกี่ยวขIองกับการพัฒนาเพลง

ไทยสากลอย6างเป`นระบบตั้งแต6อดีตจนถึงปOจจุบัน

เพื ่อคลี ่คลายความเป`นมาของเพลงไทยสากลทั้ง

ประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ6ง (ซึ ่งประกอบดIวย

เพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต) เพลงสตริง เพลงร็อค 

เพลงแร�พ เป`นตIน เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหXดIาน

สังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคต6าง ๆ ที่สอดคลIอง

กับการพัฒนาของดนตรี 

2063503  เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ3(2-2-5) 

 (History of Thai Popular Song) 

 คIนควIาขIอมูลที่เกี่ยวขIองกับการพัฒนาเพลง

ไทยสากลอย6างเป`นระบบตั้งแต6อดีตจนถึงปOจจุบัน

เพื ่อคลี ่คลายความเป`นมาของเพลงไทยสากลทั้ง

ประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ6ง (ซึ่งประกอบดIวย

เพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต) เพลงสตริง เพลงร็อค 

เพลงแร�พ เป`นตIน เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหXดIาน

สังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคต6าง ๆ ที่สอดคลIอง

กับการพัฒนาของดนตรี 
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2064306 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-

5) 

 สำหรับดนตรีแจ�สและป�อปปูลาร~ 

 (Jazz and Popular Arranging) 

 วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ�ส การ

ใชIคอรXดแทน ลักษณะโนIตที่ใชIในเพลงแจ�ส ในแต6

ละประเภทเครื่องดนตรี รวมไปถึงการยIายเสียง 

( transposition)  ก า ร ใ ช I ค อ ร X ด ช ุ ด  ( chord  

pattern)  การ ใช I แนวดำ เน ินคอร X ด  ( chord 

Progression) รวมทั้งแนวทางดำเนินเบส (Bass  

line) ประสานเสียง 2 แนว, 3 แนว, 4 แนว และ 

5 แ น ว  ก า ร ใ ช I ก า ร บ ร ร เ ล ง ค ี ต ป ฏ ิ ภ า ณ 

(improvisation) 

2064306  การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-

5) 

 สำหรับดนตรีแจ�ส  

 (Jazz Arranging) รายวิชาที่ตTอง

เรียนมากMอน : 2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

 วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ�ส การ

ดำเนินคอรXด ลักษณะจังหวะและการดำเนินโนIตที่

ใชIในเพลงแจ�สในแต6ละประเภท การจัดรูปแบบวง

บิกแบนดX การใชIการบรรเลงคีตปฏิภาณ รวมถึง

ศึกษารูปแบบสำนวนภาษาทางดนตรีแจ�ส ตั้งแต6

ดั้งเดิมถึงปOจจุบัน   

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 

2064306 การเรียบเรียง

เสียงประสานสำหรับดนตรี

แจ�สและป�อปปูลารX เป`น 

การเรียบเรียงเสียงประสาน

สำหรับดนตรีแจ�ส ปรับ

เนื้อหาคำอธิบายรายวิชา 

เพิ่มรายวิชาที่ตIองเรียนมา

ก6อน : 2063301 ทฤษฎี

ดนตรีสากล 3 

 2063504 การประพันธ~คำรTอง       3(2-2-5) 

 และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม  

 (Song Writing and Arranging 

Popular Music) 

 ฝbกปฏิบัติประพันธXเนื้อเพลงรIองอย6างง6าย การ

สรIางสรรคXเสียงเพื ่อเร ียบเรียงเพลงสมัยนิยม 

ศึกษา แนวคิด การประพันธXเพลงขับรIองที ่มี

ลักษณะเด6น ประกอบกับการเรียบเรียงดนตรีสมัย

นิยม นำมาวิเคราะหX วิจารณXใหIเกิดแนวคิดอย6าง

สรIางสรรคX 

- เพิ่มรายวิชา 2063504 

การประพันธXคำรIองและ

เรียบเรียบเรียงดนตรีสมัย

นิยม 

2063506  จิตวิทยาดนตรี  3(2-2-5) 

 (Psychology of Music) 

 ความสัมพันธXระหว6างวิทยาการจิตวิทยากับ

พื ้นฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรูI

ดนตรี  ความแตกต6างของบุคคลกับจิตวิทยาการ

ฟOงดนตรี อารมณXและการตีความหมายดนตรี 

2063506  จิตวิทยาดนตรี  3(3-0-6) 

 (Psychology of Music) 

 ความสัมพันธXระหว6างวิทยาการจิตวิทยากับ

พื ้นฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรูI

ดนตรี  ความแตกต6างของบุคคลกับจิตวิทยาการ

ฟOงดนตรี อารมณXและการตีความหมายดนตรี 

- ปรับหน6วยกิจ 

2063512 การจัดการธุรกิจดนตรี       3(3-0-

6) 

 (Management of Music Business) 

 การจัดตั ้งวงดนตรี การคัดเลือกนักดนตรี 

อัตรากำลังคน อัตรากำลังคนเครื่องและอุปกรณX 

ค 6าดำเน ินการในการจ ัดการฝ bกซ Iอม การคิด

ค6าตอบแทนในการบริการ 

2063512 การจัดการธุรกิจดนตรี     3(2-2-5)

 (Management of Music Business) 

 การจัดตั ้งวงดนตรี การคัดเลือกนักดนตรี 

อัตรากำลังคน อัตรากำลังคนเครื่องและอุปกรณX 

ค 6าดำเน ินการในการจ ัดการฝ bกซ Iอม การคิด

ค6าตอบแทนในการบริการ 
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2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 1          2(2-0-4) 

 (Woodwind Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผูIเรียนแต6ละคน โดยคำนึงหัวขIอ

ต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า เทคนิค การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของ

นักดนตรี การแสดง 

2061417 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 1          2(2-0-4) 

 (Woodwind Performance 1) 

 พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภท

เครื่องเป�าลมไมI โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีต6อไปนี้

เพียง 1 ชนิด ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyค

โคโล รีคอรXเดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัดบันได

เสียงเมเจอรX บันไดเสียงไมเนอรXแบบเนเจอรXรัล และ

การบรรเลงบทเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของผูIเรียน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับเนื้อหาคำอธิบาย

รายวิชา 
- 2061401 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 1 

- 2061402 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 2                 

- 2062401 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 3                 

- 2063401 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 4                 

- 2063402 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 5                 

- 2064401 ปฏิบัติเครื่องลม

ไมI 6                                 

2061402  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 2          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 2) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061401   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผูIเรียนแต6ละคน โดยคำนึงหัวขIอ

ต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่อง

ดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก       

สำเนียง  (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ำ) คุณภาพของ

เส ียง ศ ิลปะของการเป�า เทคนิค การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของ

น ักดนตร ี การแสดง การฝ bกในระด ับน ี ้ ให I เป`น

ระดับสูงกว6าในระดับที่ 1 

2061418  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 2          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 2) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061417   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 1 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�าลมไมI 

โดยเลือกปฏิบัติเครื ่องดนตรีต6อไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyคโคโล รีคอรX

เดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัดเสียงไมเนอรXแบบ

ฮารXโมนิค บันไดเสียงไมเนอรXแบบเมโลดิก การ

บรรเลงบทเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถของ

ผูIเรียน การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6าในระดับ

ที่ 1 
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2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 3          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 3) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061402   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนัก

ดนตรี  การแสดง  การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6า

ในระดับที่  2 

2062417 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 3          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 3) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061418   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 2 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�าลมไมI 

โดยเลือกปฏิบัติเครื ่องดนตรีต6อไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyคโคโล รีคอรX

เดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัดบันไดเสียงโครมาติก 

บันไดเสียงเพนทาโทนิค การบรรเลงบทเพลงที่

เหมาะสมกับความสามารถของผู Iเรียน การฝbกใน

ระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6าในระดับที่ 2 

2063401  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 4          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 4) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062401 

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนัก

ดนตรี  การแสดง การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6า

ในระดับที่  3  

2063418  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 4          2(0-4-2) 

 (Woodwind Performance 4) 

 รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062417 

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 3 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�าลมไมI 

โดยเลือกปฏิบัติเครื ่องดนตรีต6อไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyคโคโล รีคอรX

เดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัดและการบรรเลงบท

เพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของผูIเรียน การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6าใน

ระดับที่ 3 
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2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 5          2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063401   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา   การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนัก

ดนตรี  การแสดง  การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูง

กว6าในระดับที่ 4 

2063419 ปฏิบัติเครื่องลมไมT 5          2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063418   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 4 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�าลมไมI 

โดยเลือกปฏิบัติเครื ่องดนตรีต6อไปนี้เพียง 1 ชนิด 

ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyคโคโล รีคอรX

เดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัดและการบรรเลงบท

เพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของผูIเรียน  การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6าใน

ระดับที่ 4 

2064401  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 6          2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063402   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา   การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนัก

ดนตรี การแสดง การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับสูงกว6า

ในระดับที่ 5 

2064420  ปฏิบัติเครื่องลมไมT 6          2(0-4-2) 

  (Woodwind Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063419   

ปฏิบัติเครื่องลมไมT 5 

  การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�าลม

ไมI โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีต6อไปนี้เพียง 

1 ชนิด ไดIแก6 แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุต ปyค

โคโล รีคอรXเดอรX โอโบ บาสซูน แบบฝbกหัด

และการบรรเลงบทเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของผูIเรียน การฝbก

ในระดับน้ีใหIเป̀นระดับสูงกว6าในระดับท่ี 5 
 

 

2061403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 

2061403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 1  

2061404 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 2   

2062403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 3  

2063403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 4    
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2061404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061403   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของ

นักดนตรี การแสดง การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับที่

สูงกว6าในระดับที่ 1 

2061404  ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061403   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่องดนตรีท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การ

วางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง - ต่ำ) คุณภาพ

ของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของ

นักดนตรี การแสดง การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับที่

สูงกว6าในระดับที่ 1 

2063404 ปฏิบัติเครื่อง

ล ม ท อ ง เ ห ล ื อ ง  5 

2064403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 6 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2062403  ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 4 

20634035 ปฏิบัติ

เครื่องลมทองเหลือง 5 

2063406  ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 6 

2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061404   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 2 

2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061404   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 2 
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2063403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062403   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 3 

2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062403   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื่อง ดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 3 

  

2063404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063403   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ)  

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 4 

2063405  ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062404   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง - ต่ำ)  

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 4 
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2064403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063404   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง – ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 5 

2063406  ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6   2(0-4-2) 

  (Brass Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063405   

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ

จับเครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การหายใจ 

การวางปาก สำเนียง (ความเพี ้ยนเสียงสูง – ต่ำ) 

คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป�า (เทคนิค) การ

ถ 6ายทอดอารมณX บทฝbกและวรรณกรรมดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงการฝbกในระดับนี้ใหI

เป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 5 

2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1     2(0-4-2) 

  (String Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา   การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

2061407 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1     2(0-4-2) 

  (String Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา   การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2 0 6 1 4 0 7  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 1       

2 0 6 1 4 0 8  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 2  

2 0 6 2 4 0 7  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 3   

2 0 6 2 4 0 8  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 4  

2 0 6 3 4 0 7  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 5  

2 0 6 3 4 0 8  ป ฏ ิ บ ั ติ

เครื่องสายสากล 6                  

    

2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2     2(0-4-2) 

  (String Performance 2) 

   รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061405   

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้ง

เสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชI

คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 

ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้น

สูงกว6าระดับที่ 1 

2061408 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2     2(0-4-2) 

  (String Performance 2) 

   รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061407   

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้ง

เสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชI

คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 

ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้น

สูงกว6าระดับที่ 1 
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2062405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3     2(0-4-2)

 (String Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061406 

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหIเต็มขีด

ความสามารถของผูIเรียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้ง

เสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชI

คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 

ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้น

สูงกว6าระดับที่ 2 

2063405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4     2(0-4-2) 

  (String Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062405   

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของเรียนแต6ละคน โดยคำนึงถึงหัวขIอ

ต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื่องดนตรี การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชIคันชัก

และการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝbกเล6น

บันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญา

ของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้นสูงกว6า

ระดับที่ 3 

2062407  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3     2(0-4-2)

 (String Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061408 

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 

 พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหIเต็มขีด

ความสามารถของผูIเรียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครือ่งมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้ง

เสียง สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชI

คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 

ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี 

ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้น

สูงกว6าระดับที่ 2 

2062408  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4     2(0-4-2) 

  (String Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062407   

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของเรียนแต6ละคน โดยคำนึงถึงหัวขIอ

ต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื่องดนตรี การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 

สำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การใชIคันชัก

และการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝbกเล6น

บันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญา

ของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติในขั้นสูงกว6า

ระดับที่ 3 
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2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5     2(0-4-2) 

  (String Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063405 

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียงสำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติ

ในขั้นสูงกว6าระดับที่ 4 

2063407 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5     2(0-4-2) 

  (String Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062408 

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียงสำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติ

ในขั้นสูงกว6าระดับที่ 4 

 

2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6     2(0-4-2) 

  (String Performance 6)  

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063406  

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียงสำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติ

ในขั้นสูงกว6าระดับที่ 5 

2063408 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6     2(0-4-2) 

  (String Performance 6)  

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063407  

ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา  การขึ้นสาย การ

ตั้งเสียงสำเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ำ) การ

ใชIคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิด

เสียง ฝbกเล6นบันไดเสียง บทฝbกและวรรณกรรมทาง

ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝbกปฏิบัติ

ในขั้นสูงกว6าระดับที่ 5 

2061407  ปฏิบัติกีตาร~ 1                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดง  

2061409  ปฏิบัติกีตาร~ 1                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดง  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2061409 ปฏิบัติกีตารX 

1 

2061410 ปฏิบัติกีตารX 

2  

2062409  ปฏิบัติกีตารX 

3       

2062410  ปฏิบัติกีตารX 

4  
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2061408  ปฏิบัติกีตาร~ 2                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061407   

ปฏิบัติกีตาร~ 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 1 

2061410  ปฏิบัติกีตาร~ 2                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061409    

ปฏิบัติกีตาร~ 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 1 

2063409  ปฏิบัติกีตารX 

5                   

2063410  ปฏิบัติกีตารX 

6                                                                        

2062407  ปฏิบัติกีตาร~ 3                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061408  

ปฏิบัติกีตาร~ 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 2 

2062409  ปฏิบัติกีตาร~ 3                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061410  

ปฏิบัติกีตาร~ 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 2 

2062408  ปฏิบัติกีตาร~ 4                 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062407  

ปฏิบัติกีตาร~ 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 3 

2062410  ปฏิบัติกีตาร~ 4                 2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062409  

ปฏิบัติกีตาร~ 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 3 
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2063408  ปฏิบัติกีตาร~ 5                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062408  

ปฏิบัติกีตาร~ 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 4 

2063409  ปฏิบัติกีตาร~ 5                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062410  

ปฏิบัติกีตาร~ 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 4 

 

2064407  ปฏิบัติกีตาร~ 6                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063408  

ปฏิบัติกีตาร~ 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 5 

2063410  ปฏิบัติกีตาร~ 6                  2(0-4-2) 

  (Guitar Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063409  

ปฏิบัติกีตาร~ 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอต6อไปนี้ ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การ

หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย 

การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรXด 

การเกากีตารX การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ

แสดงการฝbกใหIฝbกในระดับสูงกว6าระดับ 5 

2061409  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 1) 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

2061411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 1) 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2 0 6 1 4 1 1  ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 1               

2 0 6 1 4 1 2  ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 2               

2 0 6 2 4 1 1   ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 3               
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2061410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061409  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 1 

2061412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061411  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 1 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 1 

2 0 6 2 4 1 2  ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 4               

2 0 6 3 4 1  ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 5               

2 0 6 4 4 1 2  ป ฏ ิ บ ั ติ

คียXบอรXด 6               

2062409  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061410  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 2 

2062411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2061412   

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 2 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 2 

2062410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 4) 

 รายว ิชาท ี ่ต Tองเร ียนมาก Mอน : 2062409  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 3 

2062412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 4) 

 รายว ิชาท ี ่ต Tองเร ียนมาก Mอน : 2062411  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 3 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 3 
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2063410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 5              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062410   

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 4 

2063411  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 5              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062412  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 4 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6าระดับ 4 

 

2064410  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 6              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063410  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 5 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6า    ระดับ 5 

2064412  ปฏิบัติคีย~บอร~ด 6              2(0-4-2) 

  (Keyboard Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063411  

ปฏิบัติคีย~บอร~ด 5 

 พ ัฒนาความสามารถของผ ู I เร ียนให Iเต ็มขีด

ค ว ามส าม า รถ โ ดยค ำน ึ ง ถ ึ ง ห ั ว ข I อ ต 6 อ ไ ปนี้  

ส6วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท6าทาง 

การดูแลรักษา การไล6เสียง บทฝbกและวรรณกรรม

ดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ6ายทอด

อารมณX ปรัชญาของนักดนตรี การแสดงฝbกในระดับ

ที่สูงกว6า    ระดับ 5 

2061411  ปฏิบัติขับรTองสากล 1         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 1)

 (Voice Performance 1) 

  พัฒนาขีดความสามารถของผูIเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง 

2061413  ปฏิบัติขับรTอง 1               2(0-4-2) 

  (Voice Performance 1)

 (Voice Performance 1) 

  พัฒนาขีดความสามารถของผูIเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง 

- ปรับชื่อวิชาในกลุ6ม

เครื่องเอกปฏิบัติขับรIอง

สากล 1-6 เป`น ปฏิบัติ

ขับรIอง 1-6 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2061413 ปฏิบัติขับรIอง 

1                
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2061412 ปฏิบัติขับรTองสากล 2         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 2) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2061411   

ปฏิบัติขับรTองสากล 1 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 1 

2061414 ปฏิบัติขับรTอง 2                2(0-4-2) 

  (Voice Performance 2) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2061413   

ปฏิบัติขับรTอง 1 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 1 

2061414 ปฏิบัติขับรIอง 

2                 

2062413 ปฏิบัติขับรIอง 

3                 

2062414 ปฏิบัติขับรIอง 

4                 

2063413 ปฏิบัติขับรIอง 

5                 

2063414 ปฏิบัติขับรIอง 

6                 

2062411 ปฏิบัติขับรTองสากล 3         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 3) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2061412  

ปฏิบัติขับรTองสากล 2 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 2 

2062413 ปฏิบัติขับรTอง 3                2(0-4-2) 

  (Voice Performance 3) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2061414  

ปฏิบัติขับรTอง 2 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 2 

2062412  ปฏิบัติขับรTองสากล 4         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 4) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2062411   

ปฏิบัติขับรTองสากล 3 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 3 

2062414  ปฏิบัติขับรTอง 4                2(0-4-2) 

  (Voice Performance 4) 

  รายวชิาทีต่TองเรยีนมากMอน : 2062413   

ปฏิบัติขับรTอง 3 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 3 
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2063412  ปฏิบัติขับรTองสากล 5         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062412  

ปฏิบัติขับรTองสากล 4 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 4 

2063413  ปฏิบัติขับรTอง 5                2(0-4-2) 

  (Voice Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2062414  

ปฏิบัติขับรTอง 4 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 4 

 

2064411  ปฏิบัติขับรTองสากล 6         2(0-4-2) 

  (Voice Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063412  

ปฏิบัติขับรTองสากล 5 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 5 

2063414  ปฏิบัติขับรTอง 6                2(0-4-2) 

  (Voice Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 2063414  

ปฏิบัติขับรTอง 5 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู IเรียนใหIเต็มขีด

ความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวขIอต6อไปนี้ ท6าทาง 

การหายใจ การออกเส ียง ภาษา การถ 6ายทอด

อารมณXศิลปะ การรIองเพลง (เทคนิค) บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง การฝbก

ปฏิบัติฝbกในขั้นสูงกว6าระดับที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2061415  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1         2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 1) 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของ

การบรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbก

และวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การ

แสดง 

- เพิ่มรายวิชากลุ6ม

ปฏิบัติเครื่องเอก ปฏิบัติ

เครื่องกระทบ 1-6  
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 2061416  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2         2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 2) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2061415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนัก ดัง-เบา ศิลปะของการ

บรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbกและ

วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การแสดง 

การฝbกในระดับนี้ใหIเป`นระดับที่สูงกว6าในระดับที่ 1 

 

 2062415  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3         2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 3) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2061416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของ

การบรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbก

และวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การ

แสดง การฝbกในระดับนี ้ใหIเป`นระดับที ่สูงกว6าใน

ระดับที่ 2 
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 2062416  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4      2(0-4-2) 

 (Percussion Performance 4) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2062415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของ

การบรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbก

และวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การ

แสดง การฝbกในระดับนี ้ใหIเป`นระดับที ่สูงกว6าใน

ระดับที่ 3 

 

 2063415  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5         2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 5) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2062416 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของ

การบรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbก

และวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การ

แสดง การฝbกในระดับนี ้ใหIเป`นระดับที ่สูงกว6าใน

ระดับที่ 4 
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 2063416  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6         2(0-4-2) 

  (Percussion Performance 6) 

  รายวิชาที่ตTองเรียนมากMอน : 

2063415 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 

 พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี ให I เต ็มขีด

ความสามารถของผู Iเร ียนแต6ละคน โดยคำนึงถึง

หัวขIอดังนี้ ส6วนประกอบเครื่องดนตรี การหยิบจับ

เครื ่องดนตรี ท6าทาง การดูแลรักษา การควบคุม

จังหวะ การควบคุม น้ำหนักความดัง-เบา ศิลปะของ

การบรรเลง เทคนิค การถ6ายทอดอารมณX บทฝbก

และวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ของนักดนตรี การ

แสดง การฝbกในระดับนี ้ใหIเป`นระดับที ่สูงกว6าใน

ระดับที่ 5 

 

 

 2.3 กลุMมดุริยนิพนธ~ 
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2063901  การศึกษาคTนควTาดนตรีนิพนธ~       3(2-2-5)                

 (Research Methods in Music) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรี

นิพนธXที่ไดIมาจากการศึกษาคIนควIา การวิเคราะหXบท

เพลง การลำดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การ

อ Iางอ ิ ง  การนำเสนอข Iอม ูล การใช I โน Iต เพลง 

สัญลักษณX ตาราง  แผนภูมิ สรุปผล ทำการศึกษา

คIนควIาแลIวนำเสนอเป`นรายงานที ่แสดงภูมิหลัง

แนวคิด จุดมุ6งหมาย วิธีดำเนินการ สรุปผลการศึกษา

คIนควIา โดยเลือกหัวขIอจากประเด็นดังต6อไปนี้  

ศึกษา คIนควIา วิเคราะหX ที่เกี่ยวขIองกับดนตรี และ

บทประพันธXเพลง หรืองานสรIางสรรคXที ่เกี ่ยวกับ

ดนตรี ทั ้งดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรี

พื้นบIาน ฯลฯ 

2063801  การศึกษาคTนควTาดนตรีนิพนธ~       3(2-2-5)                

 (Research Methods in Music) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรี

นิพนธXที่ไดIมาจากการศึกษาคIนควIา การวิเคราะหXบท

เพลง การลำดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การ

อ Iางอ ิ ง  การนำเสนอข Iอม ูล การใช I โน Iต เพลง 

สัญลักษณX ตาราง  แผนภูมิ สรุปผล ทำการศึกษา

คIนควIาแลIวนำเสนอเป`นรายงานที ่แสดงภูมิหลัง

แนวคิด จุดมุ6งหมาย วิธีดำเนินการ สรุปผลการศึกษา

คIนควIา โดยเลือกหัวขIอจากประเด็นดังต6อไปนี้  

ศึกษา คIนควIา วิเคราะหX ที่เกี่ยวขIองกับดนตรี และ

บทประพันธXเพลง หรืองานสรIางสรรคXที ่เกี ่ยวกับ

ดนตรี ทั ้งดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรี

พื้นบIาน ฯลฯ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2063801 การศ ึกษา

คIนควIาดนตรีนิพนธX 
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2064903 การเสนอผลงานทางดนตร ี   3(2-2-5) 

 (Music Presentation) 

 นำเสนอผลงานในรูปแบบต6าง ๆ  จัด

แสดง จัดแผนงาน และการประเมินผลโครงการ ซึ่ง

จะตIองเลือกทำกิจกรรมต6อไปนี ้ 1 กิจกรรม โดย

ไดIรับความเห็นชอบจากอาจารยXผูIสอนในดIานต6าง ๆ  

ไดIแก6 การจัดนิทรรศการทางดนตรี การแสดงเดี่ยว 

และการเสนอผลงานดIานการประพันธX    

2064801 การเสนอผลงานทางดนตร ี   3(2-2-5) 

 (Music Presentation) 

 นำเสนอผลงานในรูปแบบต6าง ๆ  จัดแสดง จัด

แผนงาน และการประเมินผลโครงการ ซึ ่งจะตIอง

เลือกทำกิจกรรมต6อไปนี้ 1 กิจกรรม โดยไดIรับความ

เห็นชอบจากอาจารยXผูIสอนในดIานต6าง ๆ  ไดIแก6 การ

จัดนิทรรศการทางดนตรี การแสดงเดี่ยว และการ

เสนอผลงานดIานการประพันธX    

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2064801  ก า ร เ ส น อ

ผลงานทางดนตรี     

 

3. กลุMมวิชาการฝ�กประสบการณ~วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 3.1 กลุMมวิชาการฝ�กประสบการณ~วิชาชีพดนตรี 
 ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงปP พ.ศ. 2565 หมายเหต ุ

2063801  การเตรียมฝ�กประสบการณ~      1(90) 

 วิชาชีพดนตรี (Pre – Practicum in 

Music Related Profession) 

    กิจกรรมเตรียมความพรIอมของผูI

ศึกษาก6อนฝbกประสบการณXวิชาชีพดนตรีการพัฒนา

ตัวผูIเรียนใหIมีความรูI ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหIเตรียม

ความพรIอมกับสถานที่ฝbกประสบการณXวิชาชีพ หรือ

หน6วยงานที่เกี่ยวขIอง 

2063802  การเตรียมฝ�กประสบการณ~      1(90) 

 วิชาชีพดนตรี (Pre – Practicum in 

Music Related Profession) 

    กิจกรรมเตรียมความพรIอมของผูIศึกษาก6อนฝbก

ประสบการณXวิชาชีพดนตรีการพัฒนาตัวผูIเรียนใหIมี

ความรูI ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหIเตรียมความพรIอมกับ

สถานที่ฝbกประสบการณXวิชาชีพ หรือหน6วยงานที่

เกี่ยวขIอง  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2063802 การเตรียมฝbก

ประสบการณX       
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2064801 การฝ�กประสบการณ~            6(450) 

 วิชาชีพดนตรี  

 (Field Experience in Music)               

    นักศึกษาตIองดำเนินโครงการอย6าง

นIอย 1 โครงการ ไดIแก6 การฝbกฝนหรือปฏิบัติงาน

ร6วมกับวงดนตรีอื่น ๆ โครงการเกี่ยวกับการแสดง  

โครงการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ การฝbกงานในสถานศึกษาหรือ สถาน

ประกอบการ โครงการศึกษาคIนควIาในเรื่องที่ไม6มี

สอนในกระบวนวิชาที่เปyดสอนอยู6แลIว หรือโครงการ

ศึกษาคIนควIาใหIละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ ้นในเรื่องที่เปyด

สอนอยู6แลIว โครงการศึกษาคIนควIาในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง  อันเป`นวิวัฒนาการล6าสุดในสาขาดนตรี และ 

กิจกรรมอื่น ๆ เช6น เป`นผูIฝbกสอน เป`นผูIสาธิต เป`น

ผูIร6วมงานหรือเป`นผูIช6วยทางดIานดนตรี หรือธุรกิจ

บันเทิงอื่นที่เกี่ยวขIองกับดนตร ี

2064802 การฝ�กประสบการณ~            6(450) 

 วิชาชีพดนตรี  

 (Field Experience in Music)               

    น ักศ ึกษาตIองดำเน ินโครงการอย6างน Iอย 1 

โครงการ ไดIแก6 การฝbกฝนหรือปฏิบัติงานร6วมกับวง

ดนตรีอื่น ๆ โครงการเกี่ยวกับการแสดง  โครงการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 

การฝbกงานในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการ 

โครงการศึกษาคIนควIาในเรื่องที่ไม6มีสอนในกระบวน

วิชาที่เปyดสอนอยู6แลIว หรือโครงการศึกษาคIนควIาใหI

ละเอียดลึกซึ ้งย ิ ่งข ึ ้นในเร ื ่องที ่ เป yดสอนอยู 6แลIว 

โครงการศึกษาคIนควIาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อันเป`น

วิวัฒนาการล6าสุดในสาขาดนตรี และ กิจกรรมอื่น ๆ 

เช6น เป`นผูIฝbกสอน เป`นผูIสาธิต เป`นผูIร6วมงานหรือ

เป`นผู Iช6วยทางดIานดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอื ่นที่

เกี่ยวขIองกับดนตร ี

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2063802 การเตรียมฝbก

ประสบการณX       

 

 3.2 สหกิจศึกษา 
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2063802 เตรียมสหกิจศึกษา                1(90) 

    (Pre – Cooperative Education) 

 หลักการและแนว ค ิดเก ี ่ยวก ับสหกิจศ ึกษา 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขIอบังคับที่เกี่ยวขIองกับสหกิจศึกษา ความรูIพื้นฐาน

และเทคน ิคในการสม ัครงาน การเล ือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ

การสัมภาษณXงาน ความรูIพื้นฐานและทักษะที่จำเป`น

สำหรับการไปปฏิบ ัต ิงานในสถานประกอบการ 

ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการ

เข ียนรายงานว ิชาการ การพ ัฒนาบ ุคล ิกภาพ 

จร ิยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก6อนออกไป

ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  

2063803 เตรียมสหกิจศึกษา                1(90) 

    (Pre – Cooperative Education) 

 หลักการและแนว ค ิดเก ี ่ยวก ับสหกิจศ ึกษา 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขIอบังคับที่เกี่ยวขIองกับสหกิจศึกษา ความรูIพื้นฐาน

และเทคน ิคในการสม ัครงาน การเล ือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ

การสัมภาษณXงาน ความรูIพื้นฐานและทักษะที่จำเป`น

สำหรับการไปปฏิบ ัต ิงานในสถานประกอบการ 

ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการ

เข ียนรายงานว ิชาการ การพ ัฒนาบ ุคล ิกภาพ 

จร ิยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก6อนออกไป

ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

2063803  เตรียมสหกิจ

ศึกษา                 
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2064802 สหกิจศึกษา                      6(450) 

             (Cooperative Education) 

   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย6างมีระบบ ไม6

นIอยกว6า     16 สัปดาหX โดยมีการจัดการเรียนใน

สถานประกอบการร6วมกับการจัดใหIนักศึกษาไดI

ปฏิบัติงานจริงภายใตIการควบคุมดูแลของอาจารยXที่

ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรูI   ทั้ง

ทฤษฎี และภาคปฏิบัติที ่ไดIจากการศึกษาไปใชIใน

สถานการณXจริงในลักษณะพนักงานชั ่วคราว ณ 

สถานประกอบการที ่ม ีความร6วมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

2064803 สหกิจศึกษา                      6(450) 

             (Cooperative Education) 

   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย6างมีระบบ ไม6

นIอยกว6า 16 สัปดาหX โดยมีการจัดการเรียนในสถาน

ประกอบการร6วมกับการจัดใหIนักศึกษาไดIปฏิบัติงาน

จริงภายใตIการควบคุมดูแลของอาจารยXที ่ปรึกษา

และสถานประกอบการ โดยนำความรูI ทั ้งทฤษฎี 

และภาคปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ได I จากการศ ึกษาไปใช I ใน

สถานการณXจริงในลักษณะพนักงานชั ่วคราว ณ 

สถานประกอบการที่มีความร6วมมือทางวิชาการ กับ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2063803   เตรียมสหกิจ

ศึกษา                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
----------------------------------------  

  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   
พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

     ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

    ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้  
             “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
             “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
            “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
       “หลักสูตร”   หมายถึง  ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 

/หมวด  ๑... 
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
      ๖.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      ๖.๓  ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
     ๖.๔  มีคณุสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 ข้อ  ๗  วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เข้าศึกษาทุกระบบ
การศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัด เลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๘  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๘.๒  กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 

          ข้อ  ๙  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน  
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒  คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑  มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒  ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๑  การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
     ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
    ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๒  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
    ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒  รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ  ๑๓... 
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 ข้อ  ๑๓  การจัดหลักสูตร 
     ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
     ๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
     ๑๓.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
     ๑๓.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
    ๑๓.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     ๑๓.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     ๑๓.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๔  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
    ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
    การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต 
    กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕    
หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่น
ค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

/๑๔.๓  การลงทะเบียน... 
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    ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ 
    ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
    ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
    ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
    ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
     ๑๕.๑  การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตวั่นเปิดภาคฤดูร้อน  
     ๑๕.๒  การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
     ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติ ในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

/หมวด  ๘... 
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หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๖  การลาพักการศึกษา 
     ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓  เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔  ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕  มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖  เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
     ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
     ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ  ๑๗  การลาออก  
     นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๘  การโอนย้ายสาขาวิชา 
     ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะ 
     ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะ
ที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับ
ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา   
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบ
โอนไดต้ามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได ้
 

/ข้อ  ๑๙... 
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 ข้อ  ๑๙  การโอนย้ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๒๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้า
ศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
             

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕      
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบงัคับ  ระเบียบ  ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กบัข้อบงัคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”     หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”      หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

/หมวด  ๑... 
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หมวด  ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการต่าง ๆ  กัน  เช่น  การสอบย่อย  การรายงาน  การท าง านกลุ่ม  การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐  ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ให้อยู่ใน     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จะไม่มีสิทธ์ิ
สอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน  และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี   
  ๖.๔  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช้ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช้ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อ่อน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้  ต้องไม่ต่ า
กว่า  “D”  ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  
กรณีไดค่้าระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได ้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  
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   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
   ๖.๔.๓  สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้ สัญลักษณ์ “I”  ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  “E”  
หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
     (๒.๒)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น  “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕  สัญลักษณ์อื่น  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W  (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน  ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียน
ในรายวิชาน้ัน  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

 ข้อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต่ ากว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาน้ันซ้ าได้ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E”  หรือ  
“F”  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
 

/ข้อ  ๘... 

186



 -๔- 

  ข้อ  ๘  ผลการประเมินเป็น  “PD” “ P” “F” “Au” “W”   และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข้อ  ๙  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๑.๗๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑๑.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔  ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๘  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๑๐  ปีการศึกษา 
   ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๙  ปีการศึกษา 
             หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  ภาคการศึกษาปกต ิ แต่ไม่เกิน  
๑๑  ปีการศึกษา 
       ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

       หมวด  ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๓  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐  และ     
ที่  ๒๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี ้
   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
   ๑๓.๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพัก
การศึกษา 
   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

 

 

/หมวด  ๔... 
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หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐  ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๒๕ ข้ึนไปแตไ่ม่ถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะไดร้ับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐ 
    ๑๔.๓.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ   
ไม่ต่ ากว่า P 
    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๗  ภาคการศึกษา 
 
 
 
 

/๑๔.๓.๒  ผู้ที่ส าเรจ็... 
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   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม  ไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวา่ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2552และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                                      

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

..................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     
พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น       
การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน      ใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอ าชีพ  หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน 
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ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี ้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 
  (๒) นักศึกษามีสทิธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทัง้หมดหรือบางส่วน  
 (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C 
หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวม
ของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขา หนึ่งให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรี
ได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใน
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และ
ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

  (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
  (ข) การทดสอบ 
   (ค) การสัมภาษณ์ 
  (ง) การตอบค าถาม 
  (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มี
การน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ

โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง

คนแต่ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม(๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 
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 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของ
ก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้ เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้รวมทัง้
ให้มีอ านาจช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

195



196



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวา่ด้วยการจัดการศึกษา 
ในภาคฤดูร้อนพ.ศ. 2550และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 
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 ๒ 

   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
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 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ญ 

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน 
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ภาคผนวก ฏ 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการภายนอกวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ.2565  
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ภาคผนวก ฏ 

ประวัติ/ประสบการณ4/ผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ4ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปC 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล :  นายพงษ+พันธ+ เสาวดี 

ตำแหนJง :  อาจารย+  

วุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ .ศ.  

ดศ .ม.  สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 

ศศ .บ.  ดุริยางคศาสตร+สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความวิจัย 

คชสีห+  เจริญสุข, พงษ+พันธ+  เสาวดี, พงศ+พัฒน+  เหลOาคนคPา, จักรี  อบมา และชานน  สืบสม. (2560). ดนตรี

สำหรับการละเลOนในพิธีกรรมผีขนน้ำ บPานนาซOาว ตำบลนาซOาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม  คร้ังท่ี 4, หนPา 19 - 

24. 3  ธันวาคม  2560. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  

 บทความวิชาการ 

คชสีห+  เจริญสุข, ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+  เสาวดี. (กรกฎาคม, กันยายน, 2562). การศึกษาประวัติดนตรี

ตะวันตก : การกำเนิดของโนPต. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (49) : 1-8 

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+ เสาวดี. (2564). ปรัชญาดนตรี. ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 7 “ความท>าทายทางการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสังคมและท>องถ่ินวิถีใหมJ”, หนPา 96 – 103. 25 กุมภาพันธ+ 2564. เลย: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ4ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปC 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล :  นายคชสีห+  เจริญสุข 

ตำแหนJง :  ผูPชOวยศาสตราจารย+ 

วุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ.ศ. 

ปร.ด. ดุริยางคศิลปd มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 

ศศ.ม. การบริหารงานดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบPานสมเด็จเจPาพระยา 2558 

ศศ.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความวิจัย 
 

คชสีห+  เจริญสุข, พงษ+พันธ+  เสาวดี, พงศ+พัฒน+  เหลOาคนคPา, จักรี  อบมา และชานน  สืบสม. (2560). ดนตรี

สำหรับการละเลOนในพิธีกรรมผีขนน้ำ บPานนาซOาว ตำบลนาซOาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม  คร้ังท่ี 4, หนPา 19 - 

24. 3  ธันวาคม  2560. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  

 บทความวิชาการ 

คชสีห+  เจริญสุข, ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+  เสาวดี. (กรกฎาคม-กันยายน, 2562). การศึกษาประวัติดนตรี

ตะวันตก : การกำเนิดของโนPต. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (49) : 1-8. 

 หนังสือ / ตำรา 

คชสีห+  เจริญสุข. (2560). เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง. เลย: คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 เลย. 126 หนPา 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ4ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปC 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล :  นายพงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา 

ตำแหนJง :  อาจารย+ 

วุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ.ศ. 

ศป.ม. ดุริยางคศิลปd มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 

ศศ.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิจัย 

คชสีห+  เจริญสุข, พงษ+พันธ+  เสาวดี, พงศ+พัฒน+  เหลOาคนคPา, จักรี  อบมา และชานน  สืบสม. (2560). ดนตรี

สำหรับการละเลOนในพิธีกรรมผีขนน้ำ บPานนาซOาว ตำบลนาซOาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม  คร้ังท่ี 4, หนPา 19 - 

24. 3  ธันวาคม  2560. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา. (2563). พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูP วิชาความสัมพันธ+ระหวOางโนPตไทยและโนPตสากล  

 โดยใชPโปรแกรมคอมพิวเตอร+ชOวยสอน นักศึกษาช้ันปiท่ี 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลปd คณะมนุษยศาสตร+ 

 และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

 และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 6 , หนPา 251 – 257. 8-9 กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา. (2564). ชุดฝnกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลำ. วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัย

 รังสิต, 16(1): 61-74. 

 บทความวิชาการ 

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา. (2562). แนวคิดการเรียบเรียงเสียงเสียงประสานสำหรับวงเคร่ืองเปpา. ในรายงาน

 สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 6 : วิจัยและพัฒนาท>องถ่ิน

 ใต>ยุคแหJงการเปล่ียนแปลง, หนPา 120-127. 25 มีนาคม 2563. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา, ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+ เสาวดี. (2564). ปรัชญาดนตรี. ในรายงานสืบเน่ืองจาก

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 7  : ความท>าทายทางการวิจัยและ

 นวัตกรรมเพ่ือสังคมท>องถ่ินวิถีใหมJ, หนPา 96 – 103. 25 กุมภาพันธ+ 2564. เลย: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเลย. 

 

 ตำรา 

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา. (2562). แซ็กโซโฟนหมอลำ. พิมพ+คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ+ อินเตอร+คอปอเรช่ัน. 

 225 หนPา. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ4ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปC 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล :  นายชานน สืบสม 

ตำแหนJง :  อาจารย+ 

วุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ.ศ. 

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

ศศ .บ.  ดุริยางคศาสตร+สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 5325  

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความวิจัย 

คชสีห+  เจริญสุข, พงษ+พันธ+  เสาวดี, พงศ+พัฒน+  เหลOาคนคPา, จักรี  อบมา และชานน  สืบสม. (2560). ดนตรี

สำหรับการละเลOนในพิธีกรรมผีขนน้ำ บPานนาซOาว ตำบลนาซOาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม  คร้ังท่ี 4, หนPา 19 - 

24. 3  ธันวาคม  2560. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.    

 บทความวิชาการ 

คชสีห+  เจริญสุข, ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+  เสาวดี. (กรกฎาคม, กันยายน, 2562). การศึกษาประวัติดนตรี

ตะวันตก : การกำเนิดของโนPต. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (49) : 1-8. 

พงศ+พัฒน+ เหลOาคนคPา, ชานน สืบสม และพงษ+พันธ+ เสาวดี. (2564). ปรัชญาดนตรี. ในรายงานสืบเน่ืองจาก

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 7  : ความท>าทายทางการวิจัยและ

 นวัตกรรมเพ่ือสังคมท>องถ่ินวิถีใหมJ, หนPา 96 – 103. 25 กุมภาพันธ+ 2564. เลย: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ4ของอาจารย4ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปC 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล :  นายศุภวุฒิ พิมพ+นนท+ 

ตำแหนJง :  อาจารย+ 

วุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปR พ.ศ. 

ดศ.ม. ดนตรีแจqสศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561 

ศป.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยขอนแกOน 2555 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 บทความวิชาการ 

ศุภวุฒิ  พิมพ+นนท+ . (2562). บทเพลงสริงควอเท็ตหมายเลข 1 โอปุส 3 ของอัลบัน แบร+ก. วารสาร

 มนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร4, 21(1) : 309-321. 

ศุภวุฒิ พิมพ+นนท+. (2563) การอิมโพรไวส+ของจอห+น ปาติตุสซี ในบทเพลงใจแอนท+สเต็ปส+. วารสารดนตรีบ>าน 

 สมเด็จฯ, 2(122) : 309-321. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฐ 
มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  

พ.ศ. 2558 
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  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ คุณภาพของบัณฑิตในสาขา 
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
ต้องมุ ่ง ให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของบัณฑิต   โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑ 
 

มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
 
๑.  ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิชา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 
  ๑.๑ กลุม่วิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุม่สาขาวิชา คือ 
    ๑.๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์   
        ๑.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์   
    ๑.๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
  ๑.๒ กลุม่ประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุม่สาขาวิชาการออกแบบ 
   (ลักษณะสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มให้ดูที่ภาคผนวก) 
 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
       ภาษาไทย:  ศิลปบัณฑิต (................) 
    ศล.บ. (................)    
    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (................) 
    ศป.บ. (................)  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (................) 
    B.F.A. (................) 
    Bachelor of Fine and Applied Arts (................)  
    B.F.A. (................)     
 
หมายเหตุ   
  *มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ฉบับน้ี แบ่งกลุ่มสาขาวิชา 
ตามกลุ่มวิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลัก  
ส่วนช่ือปริญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    **กรณีสาขาวิชาที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
ตามลักษณะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ และกึ่งวิชาชีพ ต้องมีฐานศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
สาขาวิชา และต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามโครงสร้างในมาตรฐานคุณวุฒิฉบับนี้ที่กําหนด
ไว้ และการกําหนดชื่อปริญญาต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กําหนดช่ือปริญญาที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน   
 
๓.  ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
 สาขาศิลปกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ เก่ียวข้องกับกลุ่ม
วิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ มีทฤษฎีและปฏิบัติเป็นศิลปวิทยา เพ่ือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ เช่น การรับรู้ภาษาเขียน ภาษาภาพ และการเคลื่อนไหวผ่านทางตา การรับรู้ภาษาเสียงผ่านทางหู 
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๒ 
 

มคอ.๑ 

การรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูก การรับรู้รสผ่านทางลิ้น และการสัมผัสจับต้อง อันเป็นลักษณะของความรู้ 
ทั้งแบบเฉพาะด้านของสาขาวิชาและความรู้เชิงสหวิทยาการ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เริ่มจากภายใน
สาขาวิชา ข้ามสาขาวิชา โดยมีฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมเป็นปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่ชัดเจนและ
ฐานศาสตร์อ่ืนเป็นองค์ประกอบรองไปตามระดับของเหตุผลเพ่ือช่วยเสริมแนวทางวิธีการทางความคิด
ให้สมบูรณ์ขึ้น 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 
๑. กลุ่มวิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ 
    ๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์  
    ๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
    ๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง  
๒. กลุ่มประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ 

  (ลักษณะสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ดูที่ภาคผนวก) 
 

๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          ๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
          ๔.๒ มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
          ๔.๓ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ 
ได้อย่างมีวิจารณญาณ 
          ๔.๔ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม 
          ๔.๕ สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม  
   ๔.๖ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 
   ๔.๗ สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
 
๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
     ๕.๑.๑ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    ๕.๑.๒ มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน  
     ๕.๑.๓ มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 
  ๕.๒ ความรู้ 
  ๕.๒.๑ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๕.๒.๒  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 
   ๕.๒.๓ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
  ๕.๒.๔ มีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ 
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

221



 

๓ 
 

มคอ.๑ 

  ๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
   ๕.๓.๑ สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ 
 ๕.๓.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๕.๓.๓ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้ 
 ๕.๓.๔ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
  ๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑ มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ๕.๔.๒ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  ๕ .๔ .๓ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง  
  ๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๕.๕.๑ สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้
วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
     ๕.๕.๒ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๕.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับงานศิลปกรรม  
  ๕.๖ ทักษะพิสัย  
     สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
 
๖. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

 ไม่มีองค์กรวิชาชีพ 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
และเน่ืองจากสาขาศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมเน้ือหาที่หลากหลาย ทั้งด้านหลักการและทฤษฎี  
ด้านการปฏิบัติ ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การนําไปใช้งาน จึงกําหนดหมวดวิชาเฉพาะ
เป็นกลุ่มย่อย ๒ กลุ่มดังน้ี 
 ๑. วิชาแกน หมายถึง วิชาที่จําเป็นต้องเรียนเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชา
เฉพาะด้าน ได้แก่ แกนสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และแกนในกลุ่มสาขาวิชา  
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 ๒. วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมองค์ความรู้ระดับต้นของสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มดุริยางคศิลป์ กลุ่มศิลปะการแสดง 
และกลุ่มการออกแบบ 
 อน่ึง มาตรฐานคุณวุฒิฉบับน้ีไม่ได้กําหนดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา แต่เสนอแนวทางการจัด
ความสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชากับกลุ่มวิชา และองค์ความรู้แต่ละด้านไว้ในภาคผนวก ตามเน้ือหา 
สาระสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหน่วยกิต
ได้ตามจุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลักสูตร นอกจากน้ีแต่ละสถาบันยังสามารถกําหนดให้มี
ประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็น
ส่วนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 
 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่มวิจิตรศิลป์ และกลุ่มประยุกต์ศิลป์ โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

กลุ่มวิจิตรศิลป์  
  ๗.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต  
   ๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
   ๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
                 ๑) วิชาแกน ให้มีเน้ือหาอย่างน้อยเก่ียวกับ 
        - ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ 

        - ความรู้ทางประวัติทัศนศิลป์ 
            ๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเน้ือหาเชิงทฤษฎีทางทัศนศิลป์ และทักษะปฏิบัติ  
        - กลุ่มวิชาทฤษฎี 
        - กลุ่มวิชาปฏิบัติ 
     ๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา  
                 - กลุ่มวิชาบังคับ 

  - กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 
           - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
  ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ๗.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
    ๗.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
    ๗.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
           ๑) วิชาแกน ให้มีเน้ือหาอย่างน้อยเก่ียวกับความรู้ทางประวัติดนตรี 
          ๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเน้ือหาเชิงทฤษฎีดนตรี และทักษะปฏิบัติ  
        - กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี   
        - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 
           ๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา  
           - กลุ่มวิชาบังคับ  
        - กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์  
           - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
   ๗.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
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  ๗.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง จํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
        ๗.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
        ๗.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
             ๑) วิชาแกน ให้มีเน้ือหาอย่างน้อยเก่ียวกับ 
          - ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ 
          - ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง 
             ๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเน้ือหาเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ และเชิงการจัดการ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
             ๓) วิชาเอก ให้มีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา  
             - กลุ่มวิชาบังคับ  
          - กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  
          - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
   ๗.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 

  กลุ่มประยุกต์ศิลป์  
  ๗.๔ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ จํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
   ๗.๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
        ๗.๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   ๘๔ หน่วยกิต 
          ๑) วิชาแกน ให้มีเน้ือหาอย่างน้อยเก่ียวกับ   

          - ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ   
          - ความรู้ทางประวัติการออกแบบ 

   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ให้มีเน้ือหาเชิงทฤษฎี และทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 
         - ทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 
         - ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 
         - ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ  
         - ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ  
          ๓) วิชาเอก ควรมีกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
            - กลุ่มวิชาบังคับ  

          - กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  
            - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    ๗.๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 

 หมายเหตุ: โครงสร้างหลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ใน ๒ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มสาขาวิชา 
กําหนดให้เรียนหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนต้องคํานึงถึงวิชาแกน 
วิชาเฉพาะด้าน ตามลักษณะของสาขาวิชาและกลุม่วิชาน้ัน และให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตร
ตามอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของสถาบันน้ันๆ   
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ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสตูรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ทัง้ ๔ กลุ่มสาขาวิชา 
 

โครงสร้าง กลุ่มสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ 

กลุ่มสาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์ 

กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

กลุ่มสาขาวิชา
การออกแบบ

๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
       ๒.๑  วิชาแกน 
       ๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน 
       ๒.๓  วิชาเอก 
๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

๓๐ 
๘๔ 

 
 
 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 

 
 
 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 

 
 
 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 

 
 
 
๖ 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชงิคุณค่า หลักสูตร ๔ ป ี
มีแผนการศึกษาโดยรวม ดังนี้ 

 
          ๒๕      ๒๕              ๒๕           ๒๕ 

 
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

  
 

 
 
 

  

         ๒๕      ๒๕              ๒๕            ๒๕ 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชิงคุณค่า หลักสูตร ๔ ปี มีแผนการศึกษา
โดยรวม มีนัยสัมพันธ์ของสัดส่วนระหว่างความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และเชิงคุณค่า ในอัตราส่วน ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ โดยช้ันปีที่ ๑ และช้ันปีที่ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความรู้
ภาคทฤษฎี มีความรู้พ้ืนฐานเฉพาะด้านวิชาแกน ในอัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในช้ันปีที่ ๓ 
และปีที่ ๔ และมีอัตราส่วนของภาคทฤษฎีลดน้อยกว่าตามลําดับ ส่วนความรู้ภาคปฏิบัติ และเชิงคุณค่า 
มีการจัดการเรียนการสอนในช้ันปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ในอัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลง แต่ในช้ัน
ปีที่ ๓ และปีที่ ๔ มีอัตราส่วนที่มากข้ึนตามลําดับ ทั้งน้ี ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
อัตราส่วนที่ กําหนดไว้ข้างต้นต้องพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ตามกลุ่มสาขาวิชาที่ กําหนดไว้  

ปี ๓ 

ปี ๑ 

ปี ๔ 
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก/วิชาโท 

พ้ืนฐานวิชาเฉพาะด้าน    
 วิชาแกน 

วิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก/วิชาโท 

ความรู้ภาคปฏิบัติ และเชิงคุณค่า 

ความรู้ภาคทฤษฎี 

ปี ๒ 
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(กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และกลุ่มสาขาวิชา
การออกแบบ) และธรรมชาติของหลักสูตรในแต่ละสถาบันพร้อมกันไปด้วย 
 
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  
 เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
จําแนกตามกลุ่ม ได้ดังน้ี 
      ๘.๑ กลุ่มวิจิตรศิลป์ มี ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ 
        ๘.๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังน้ี 
  ๑) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์  
  ๒) ความรู้ทางประวัติทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ตะวันออก  
      ทัศนศิลป์ร่วมสมัย (จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ  
      ดิจิทัลอาร์ต) ทัศนศิลป์ไทย (ศิลปะไทย) ฯลฯ 
  ๓) ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ เช่น การวิจารณ์ทัศนศิลป์ การวิจัยทางทัศนศิลป์  
      ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ตะวันออก ทัศนศิลป์ร่วมสมัย ทัศนศิลป์ไทย ฯลฯ 
  ๔) ทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ภาพ  
      การถ่ายภาพดิจิทัลอาร์ต ศิลปะไทย สื่อประสม ฯลฯ 
  ๕) การประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ประยุกต์ ทัศนศิลป์กับชุมชน  
      การจัดการทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ  
  ๖) ศิลปนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
 ๘.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังน้ี 
  ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มุ่งเน้นการแสดงออกของงาน
ดนตรีศิลป์ เพ่ือสื่อทางเสียงด้วยสีสันผ่านทักษะความสามารถ และความชํานาญพิเศษทางด้านปฏิบัติ 
และการแสดงออกเก่ียวกับเคร่ืองดนตรี หรือการขับร้อง การอํานวยเพลง มีความรอบรู้ด้านทฤษฎีดนตรี 
ประวัติดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนําเสนอ
คุณค่า และความไพเราะด้วยภาษาเสียง 
  กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังน้ี  
  ๑) ความรู้ทางประวัติดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีตะวันตก  
      ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีนานาชาติ ฯลฯ 
  ๒) ทฤษฎีดนตรี เช่น ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีพ้ืนบ้าน ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  
      ทฤษฎีดนตรีนานาชาติ โสตทักษะ ฯลฯ   
  ๓) ทักษะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติเด่ียว และปฏิบัติกลุ่ม โดยยึดมาตรฐานตามท่ี 
      หลักสูตรกําหนด 
  ๔) ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี เช่น การประพันธ์เพลง การสร้างสรรค์ผลงาน 
      ทางด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
  ๕) เทคโนโลยีทางดนตรี เช่น เทคโนโลยีเพ่ือช่วยงานดนตรี เทคโนโลยีเฉพาะ- 
      ทางดนตรี ฯลฯ 
  ๖) ดุริยนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางดนตรี 
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 ๘.๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังน้ี 
   ๑) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ (ให้มีเน้ือหาการสอนที่เอ้ือต่อศิลปะการแสดง  
      เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน) 
  ๒) ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง เช่น ประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติ- 
      ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดง- 
      ร่วมสมัย ประวัติวรรณกรรมการละคร ฯลฯ 
  ๓) ทฤษฎีศิลปะการแสดง เช่น องค์ประกอบทางศิลปะ และออกแบบเพ่ือการแสดง  
      วิวัฒนาการของการคิด (พัฒนาการ/วิธีคิด/รูปแบบ) ของศิลปะการแสดงไทย 
      ศิลปะการแสดงตะวันตกและเอเชีย ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
      วรรณกรรมการละคร ฯลฯ 
  ๔) ทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง  
  ๕) การประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ 
   ๖) ศิลปะการแสดงนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง 
 

 ๘.๒ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ มี ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ประกอบด้วยองค์ความรู้ 
ดังน้ี 
  ๘.๒.๑ ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ เช่น ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาไทย 
สุนทรียศาสตร์ การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
 ๘.๒.๒ ความรู้ทางประวัติการออกแบบ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติการออกแบบ
ในสาขาต่างๆ ฯลฯ 
 ๘.๒.๓ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางการออกแบบ ได้แก่ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ
พ้ืนฐาน เช่น การออกแบบเบ้ืองต้น องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสีและการใช้สี การสร้างสรรค์งาน ๒ มิติ 
และ ๓ มิติ ฯลฯ 
 ๘.๒.๔ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเฉพาะทางการออกแบบ  เช่น  การออกแบบนิเทศศิลป์ 
การออกแบบแฟช่ัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะดิจิทัล ศิลปะภาพถ่าย การออกแบบเครื่องประดับ 
เครื่องเคลือบดินเผา ประยุกต์ศิลปศึกษา ฯลฯ 
 ๘.๒.๕ ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์-
งานออกแบบ เทคโนโลยีเฉพาะทางการออกแบบในสาขาต่างๆ 
 ๘.๒.๖ ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ เช่น การนําเสนองานออกแบบ การบริหารจัดการ-
ทางการออกแบบ การตลาด ธุรกิจการออกแบบ 
 ๘.๒.๗ ศิลปนิพนธ์ และ/หรือการนําเสนอผลงานทางการออกแบบ 

 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ระบุ ดังน้ี 
 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน  
  การศึกษาและการเรียนการสอน 
  ๙.๑.๑ ศึกษาสาระการเรียนรู้ ๓ ด้าน คือ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างสรรค์ 
รวมท้ังความรู้ด้านคุณค่า กลุ่มความรู้ทั้งสามคุณลักษณะเน้นความรู้ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยเรียนรู้จากโลกภายนอก 
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ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ สัมผัสรับรู้ได้จากอายตนะต่างๆ และโลกภายในที่เป็น
ความคิด จินตนาการ ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก 
  ๙.๑.๒ การเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการค้นคว้าเฉพาะตัว กําหนด
ประเด็นศึกษา กําหนดแนวทางค้นคว้าวิจัย นักศึกษาเสนอแนวทางค้นคว้าวิจัย มีการวิพากษ์วิจารณ์ 
ทั้งของนักศึกษาในช้ันเรียนและของอาจารย์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสาธิตจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญ สอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน
การสอนต่างๆ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ฝึกทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  นอกจากน้ี การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ 
และช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม ให้ผู้เรียนได้ทําการปฏิบัติจริง 
และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
โดยสร้างทักษะ ในการอภิปรายและนําเสนอด้วยการแสดงผลงานสู่สาธารณะ 
 

 ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
  ๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในช้ันเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง 
โดยผู้สอน และโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ๙.๒.๒ เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การวัดผล และเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบ
อิงกลุ่ม ตามพัฒนาการของผู้เรียนสําหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผล
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
 ๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
         การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ 
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
         การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปน้ี 
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  ๑๐.๒.๑ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
  ๑๐.๒.๒ การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 
  ๑๐.๒.๓ การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา
น้ันๆ 
  ๑๐.๒.๔ การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
  ๑๐.๒.๕ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร 

 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  ๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๑๑.๑.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
  ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ
ข้อบังคับตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๑๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม 
 ๑๒.๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ๑๒.๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ๑๒.๒ อาจารย์ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
 ๑๒.๓ อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
 ๑๒.๔ ควรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง 
ในรายวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 ๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องให้การสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือให้การจัดการเรียน

การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
๑๓.๑ มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสม และเพียงพอ 

กับผู้เรียน เช่น ตํารา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
๑๓.๒ มีการจัดหาและจัดการห้องปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

ที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน 
 

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์  
๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ  
๑๔.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

๑๔.๓ มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๑๔.๔ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
๑๔.๕ สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น 
 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน
(๑)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
      ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
      สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
(๓)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
      มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์-
      ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
      ที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
(๕)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
      ปีการศึกษา
(๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
      มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
      จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙)  อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
      หน่ึงครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
       ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากทํางานไปแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
       หลังสําเร็จการศึกษาเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศลิปกรรมศาสตร์ สู่การปฏิบติั  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เ ช่ียวชาญในสาขา ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร  
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตสาขาศิลปกรรมศาสตร์ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิต  
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิต 
เข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง 
 ๑๖.๔ จัดทํา มคอ.๓ (รายละเอียดรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม) 
(ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังในเร่ืองใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและ
กลไกของการจัดทําและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 ๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่สภาสถาบันอนุมัติ  
 ๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
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๑๔ 
 

มคอ.๑ 

 ๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) (ถ้ามี) 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดย
มีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ 
 ๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.๗ 
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร 
ในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซ่ึงบนัทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่  
 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
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ภาคผนวก 
 

  รายละเอียดของสาขาศลิปกรรมศาสตร ์
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มีธรรมชาติสาขาที่มี 
การเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามฐานศาสตร์ด้านการรับรู้ของภาษาภาพ ภาษาเสียง และ
ภาษาการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปตามสังคม วัฒนธรรมด้านต่างๆ  
โดยลําดับเพ่ือให้มาตรฐานความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติ สร้างสรรค์และด้านคุณค่าทางศิลปกรรมศาสตร์  
มีความเจริญก้าวหน้าในระดับชาติ และนานาชาติ 
 อน่ึง เพ่ือให้การนํามาตรฐานฯ น้ีไปใช้ในการพัฒนาสาขาวิชาต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถาบันฯ ที่เปิดสอนในแต่ละแห่งได้อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับธรรมชาติของ 
แต่ละสาขาวิชาตามนัยข้างต้น จึงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ เ ช่ียวชาญซึ่งแต่งต้ังโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาการ คือ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย 
และ/หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องเป็นผู้ให้คําช้ีขาด โดยนิยามคําสําคัญของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
ดังน้ี 
 ๑. กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การดูผ่านภาษาภาพ
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 
สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะสื่อผสม และ/หรือ
ศิลปะที่สื่อภาษาทางการเห็นในรูปอ่ืนเฉพาะฐานศาสตร์เด่ียว หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านหลายสาขาวิชาในฐานศาสตร์เดียวกัน หรือต่างฐานศาสตร์มาเป็นหลัก 
ในการเรียนรู้ 
 ๒. กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หมายถึง สาขาวิชาศิลปะที่แสดงออกมาทางสื่อที่ต้องใช้การฟัง
ผ่านภาษาเสียง เก่ียวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
สาขาวิชาคีตศิลป์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ฯลฯ กลุ่มสาขาวิชาทางดุริยางคศิลป์อาจเน้น
สาขาวิชาดนตรีไทย หรือสาขาวิชาดนตรีสากล  
 ๓. กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง หมายถึง สาขาวิชาทางด้านศิลปะที่สื่อสารผ่านการรํา การเต้น 
การเคลื่อนไหว และ/หรือการแสดงละคร การออกแบบเพ่ือการแสดง เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 
วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาการละครหรือสาขาวิชา 
การละคอน สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย รวมถึงการนําศาสตร์
เหล่าน้ีไปใช้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน เช่น ศิลปะการแสดงประยุกต์ นาฏศิลป์การละคร ฯลฯ   
 ๔. กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือประโยชน์
ใช้สอย โดยคํานึงถึงความงาม วัสดุ เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการ
ออกแบบกับศาสตร์อ่ืนๆ เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ฯลฯ  
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