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สารบัญ 
 

หมวด  หน&า 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 1 

หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร  8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 10 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ:การสอนและประเมินผล  48 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ:ในการประเมินผลนิสิต 64 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย: 65 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 66 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 73 

ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก คําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 74 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล  
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย:ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย:  77 
 ประจําหลักสูตร  
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวAางหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 83 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ  
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ภาคผนวก ง ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 106 
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา  คณะศิลปกรรมศาสตร: 
 

หมวดท่ี 1 ข&อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส :     25480221105025 
ภาษาไทย :     ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Music Program in Western Music 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)        
ชื่อยAอ (ไทย)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อยAอ (อังกฤษ)    

:     ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร:สากล) 
:     ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร:สากล) 
:     Bachelor of Music (Western Music) 
:     B.M. (Western Music) 

  
3. วิชาเอก 

ไมAมี  
 

4. จํานวนหน8วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไมAน�อยกวAา 126 หนAวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปX 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาท่ีใช& 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปYนภาษาไทย 
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5.4 การรับเข&าศึกษา  
 รับนักเรียนไทยและนักเรียนตAางชาติท่ีมีความสามารถใช�ภาษาไทยได�  
5.5 ความร8วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เปYนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.6 การให&ปริญญาแก8ผู&สําเร็จการศึกษา 
 ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากลปรับปรุงพ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6.2 ได�รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560  
 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560  
6.3 ได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560  
 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
6.4 เป̂ดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปXการศึกษา 2560 เปYนต�นไป 

 
7. ความพร&อมในการเผยแพร8หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพรAคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหAงชาติ ในปXการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได&หลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 นักดนตรี  
8.2 ผู�ผลิตผลงานดนตรี 
 8.2.1 นักแตAงเพลง 
 8.2.2 นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
 8.2.3 ผู�ควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer) 
8.3 อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
 8.3.1 นักวิชาการดนตรี 
 8.3.2 ผู�สอนดนตรี 
 8.3.3 เจ�าของกิจการดนตรี 
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9.  ช่ือ นามสกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิของอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปA 

1 นายทรงศักดิ์  ปeทมรุจ ผู�ชAวย
ศาสตราจารย: 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 
ดนตรี(ดนตรีศึกษา) 

ดุริยางคศาสตร: 
ม.มหิดล 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 

2526 

2 นายไกรศิลปf  โสดานิล อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ม.ราชภัฎบ�านสมเด็จ
เจ�าพระยา 

2558 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2546 
3 นางดรุณี  อนุกูล อาจารย: ศศ.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2555 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2549 
4 นายปรีชา  กุลตัน อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ม.มหิดล 2552 
   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2542 
5 นายวศิน  ศรียาภยั อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ม.มหิดล 2550 
   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2546 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขต สงขลา  
  
11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปBนในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ:ปeจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ทางด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ัง

เทคโนโลยี สAงผลให�วิชาชีพด�านดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไป  หลักสูตรจึงต�องมีการปรับความรู�ทางวิชาการและ
ทักษะเฉพาะด�านให�ทันสมัย โดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือสAงเสริมให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�วิชาการ และพัฒนา 
สAงเสริม สนับสนุน การฝhกประสบการณ:ด�านทักษะดนตรี สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได�อยAาง
เหมาะสม บนพ้ืนฐานของการพัฒนา เศรษฐกิจ การใช�องค:ความรู� ความคิดสร�างสรรค: ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม  ตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” โดยเน�น
กลุAมอุตสาหกรรมเปkาหมายด�านความคิดสร�างสรรค:และวัฒนธรรม (Creative & Culture) มีจรรยาบรรณ
ทางด�านวิชาการและวิชาชีพ  
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11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ:ด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของประเทศไทยท่ีมี

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ตลอดจนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ท่ีมุAงเน�นกลุAม
อุตสาหกรรมเปkาหมายด�านความคิดสร�างสรรค:และวัฒนธรรม (Creative & Culture) สAงผลให�วิชาชีพด�าน
ดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรจึงต�องมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�สนองตAอนโยบายของรัฐบาล และ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�ผู�เรียนตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีเปYนรากฐาน
ของสังคมไทย ตลอดจนตระหนักถึงความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน�นการประยุกต:ภูมิปeญญา
และวัฒนธรรมท�องถ่ินในวิชาชีพดนตรีได�อยAางเหมาะสม 

  
12. ผลกระทบจากข&อ 11.1 และ 11.2 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข&องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ:ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ควรต�อง

ตอบสนองความจําเปYนตAอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังรองรับการแขAงขันทางวิชาชีพ
ดนตรีในระดับประเทศและระดับอาเซียน โดยเน�นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให�มีความรู�ทางวิชาการและ
วิชาชีพดนตรี เข�าถึงองค:ความรู�และพัฒนาองค:ความรู�ทางวิชาชีพดนตรีได�อยAางตAอเนื่อง สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพดนตรีได�อยAางเหมาะสมและตอบสนองตAอการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังการสร�างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:ของบัณฑิตในด�านคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตAอสังคม 

12.2 ความเก่ียวข&องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เปkาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสร�างบุคลากรทางด�านดนตรีของประเทศท่ีมี

ความรู�และความสามารถ  สอดคล�องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให�มหาวิทยาลัยเปYน
กําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  การปรับปรุงหลักสูตรดนตรี จึงมุAงพัฒนาบัณฑิตให�มีความรู�
ด�านวิชาการ  ความสามารถด�านทักษะดนตรี การค�นคว�าวิจัย ทักษะการวิเคราะห:และการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะความสัมพันธ:ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยเน�นให�บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมท้ังตระหนักในคุณคAาศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน เพ่ือดําเนินชีวิตอยAางมี
ประสิทธิภาพ 
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13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปDดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปDดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต�องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

ศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนAวยกิต โดยแบAงเปYน 2 กลุAม ดังนี้ 
1. วิชาบังคับ      จํานวน 18 หน8วยกิต 

1.1 กลุAมการใช�ภาษา    จํานวน   9 หนAวยกิต 
1.2 กลุAมบูรณาการ    จํานวน   9 หนAวยกิต 

2. วิชาเลือก    ไม8น&อยกว8า จํานวน 12 หน8วยกิต 
2.1 กลุAมวิชาบังคับเลือก   จํานวน   3 หนAวยกิต 
2.2 กลุAมวิชาเลือก    จํานวน   9 หนAวยกิต 

13.2 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปDดสอนให&ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต&องมาเรียน 
ไมAมี 
13.3 การบริหารจัดการ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดให�อาจารย:ประจําท่ีสั งกัดสAวนงานวิชาการและสAวนงานอ่ืน 
ท่ีได�รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปYนผู�สอน โดยมีรองอธิการบดี ท่ีได�รับมอบหมายให� รับผิดชอบ 
ด�านวิชาการเปYนผู�กํากับดูแล และฝpายวิชาการเปYนผู�ประสานงาน 
 
14. ความร8วมมือทางวิชาการกับหน8วยงานอ่ืน 

หน8วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
สถาบันดนตรี YAMAHA - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- การสอบคัดเลือกนิสิตเพ่ือเปYนครูผู�สอนในสังกัด
สถาบันดนตรี YAMAHA 

สถาบันดนตรี KPN - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การสอบคัดเลือกนิสิตเพ่ือเปYนครูผู�สอนในสังกัด
สถาบันดนตรี KPN 

Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย - โครงการความรAวมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวAางมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมแสดงดนตรี
รAวมกันระหวAางนิสิตและบุคลากร 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนิสิตรAวมแสดงดนตรี
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง 
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หน8วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
 - โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย:ด�านการเรียนการสอน

กับมหาวิทยาลัยในตAางประเทศ (Visiting Professor) 
Universiti Pendidikan Sultan Idis (UPSI) 
ประเทศมาเลเซีย 

- โครงการความรAวมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวAางมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมแสดงดนตรี
รAวมกันระหวAางนิสิตและบุคลากร 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนิสิตรAวมแสดงดนตรี
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลปf มหาวิทยาลัยมหิดล การนํานิสิตและคณาจารย:วง “TSU Big Band Jazz” 
เข�ารAวมอบรมและแสดงดนตรีในโครงการเทศกาล
ดนตรีแจ�สนานาชาติ 
“Thailand International Jazz Conference  
(TIJC 2017)” 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการเข�าศึกษาดูงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร: 
คณะศิลปกรรมศาสตร: มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
คณาจารย: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากวิทยาลัย
ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร: 

องค:การบริหารสAวนจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

นิสิตและคณาจารย:วง “TSU Big Band Jazz”เข�า
รAวมแสดงดนตรี Samila Jazz Festival 2017  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนิสิตรAวมแสดงดนตรี
กับวงดุริยางค:เครื่องลม (Parichart Wind 
Orchestra) แหAงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนิสิตรAวมแสดงดนตรีใน
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนิสิตรAวมแสดงดนตรใีน
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หน8วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปkอมนอก) - การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีกับ 

วงดุริยางค:เครื่องลม (Parichart Wind Orchestra)  
แหAงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีใน
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ - การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีกับ 
วงดุริยางค:เครื่องลม (Parichart Wind Orchestra)  
แหAงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีใน
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม อ.เมืองสะเดา จ.สงขลา - การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีกับ 
วงดุริยางค:เครื่องลม (Parichart Wind Orchestra)  
แหAงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนิสิตรAวมแสดงดนตรีใน
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
ดนตรี“Thaksin Philharmonic Orchestra ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม  อาจารย:และนิสิตรAวมเปYนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด�านวงดนตรีสมัยนิยมให�กับนักเรียน 

โรงเรียนระโนดวิทยา อาจารย:และนิสิตรAวมเปYนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด�านวงดนตรีสมัยนิยมให�กับนักเรียน 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 8 - 

หมวดท่ี 2 ข&อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 พัฒนาตน พัฒนางาน สืบสาน สร�างสรรค: ก�าวทันโลกทางดนตรี 
1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล มุAงเน�นการพัฒนาคนในทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร�อง การสร�างสรรค:ผลงานด�านดนตรี มีความรู�ด�านเทคโนโลยีดนตรี คุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักในคุณคAาศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน ซ่ึงเปYนรากฐานในการพัฒนาประเทศตAอไป 

1.3 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล�ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางดุริยางคศาสตร: มีความ 
รับผิดชอบตAอตนเองและสังคม 

2. มีความรู�ในหลักของฐานศาสตร:ทางดุริยางคศาสตร:ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
สามารถสร�างสรรค:ผลงานทางดุริยางคศาสตร:เพ่ือประกอบอาชีพได� 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห: สังเคราะห: และประเมินคุณคAาทางสุนทรียะได�อยAางมี 
วิจารณญาณ 

4.  มีความสามารถในการทํางานรAวมกับผู�อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางดุริยางคศาสตร: 
5. สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดท่ีเปYนรูปธรรม ผAานผลงานทางดุริยางคศาสตร: 
6. สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาตAางประเทศในการสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีได�ดี 
7. สามารถแสดงออกและพัฒนาทางดุริยางคศาสตร:ได�ตามความถนัดและความสามารถ 

เฉพาะตน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียนและนําผลการประเมินมาใช�ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
 

- จัดอาจารย:ผู�รับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย: 

- สอบถามความคิดเห็นของนิสิต 
บัณฑิต และผู�ใช�บัณฑิต 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยAางตAอเนื่อง 
 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บัณฑิต และผู�ใช�บัณฑิต 

- ผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ปX 

- ดําเนินโครงการปรับปรุง 
   หลักสูตรตามเกณฑ:การรับรอง 
   หลักสูตรของ สกอ. 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร&างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาใช�ระบบทวิภาค โดยเปYนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 (ภาคผนวก ง) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร&อน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน โดยถือเปYนภาคเรียนหนึ่งของปXการศึกษาด�วยก็ได� และให�มี

จํานวนชั่วโมงการเรียนแตAละรายวิชาเทAากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2 ให�เปYนไปตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 (ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมAมี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1    เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2    เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคเรียนฤดูร�อน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู&เข&าศึกษา  
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมAต่ํากวAาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทAาท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง 
 2.2.2 เปYนผู�มีความประพฤติดีและเปYนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 3 ข�อท่ี 12 (ภาคผนวก ง) 
2.3 ปIญหาของนิสิตแรกเข&า  

2.3.1 การปรับตัวด�านวิธีการเรียนรู�ในมหาวิทยาลัย 
2.3.2 การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.3.3 เปkาหมายของการศึกษา 
2.3.4 ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
2.3.5 ขาดแคลนทุนทรัพย: 
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2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก&ไขปIญหา/ข&อจํากัดของนิสิตในข&อ 2.3 
ปIญหาของนิสิตแรกเข&า กลยุทธ�ในการดําเนินการแก&ไขปIญหา 

1. การปรับตัวด�านวิธีการเรียนรู�ในมหาวิทยาลัย  อาจารย:ท่ีปรึกษาทางวิชาการให�คําแนะนํา 
2. การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมให�คําแนะนําระหวAางรุAนพ่ีรุAนน�อง 
3. เปkาหมายของการศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาแนะนําจากบุคคลท่ีประสบ

ความสําเร็จในวิชาชีพดนตรี 
4. ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย มอบหมายงานและจัดกิจกรรมท่ีสAงเสริม 

การทํางานรAวมกัน 
5. ขาดแคลนทุนทรัพย: จัดหาทุนภายในและภายนอก 

 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู&สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปA  

ระดับช้ันปA 
จํานวนนิสิตในแต8ละปAการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปXท่ี 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปXท่ี 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปXท่ี 3 - - 45 45 45 
ชั้นปXท่ี 4    45 45 

รวม 45 90 135 180 180 
คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา - - - 45 45 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช�งบประมาณเงินรายได�และรายจAายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน8วย : บาท) 
 

รายละเอียด 
ปAงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบประมาณเงินรายรับ 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 
 (1)  คAาธรรมเนียมการศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
 (2)  จํานวนนิสิต 45 90 135 180 180 

รวมรายรับ (1)X(2) 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 
ค8าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ8ายภาคเรียนละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ8าย (หน8วย : บาท)  

รายละเอียด 
ปAงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
2. งบประมาณเงินรายจ8าย      
 (1)  งบบุคคลากร 488,780 518,106 549,192 582,143 617,072 
 (2)  งบดําเนินงาน  587,100 630,000 670,000 720,000 800,000 
     (3)  งบลงทุน 250,000 300,000 350,000 380,000 450,000 
     (4)  งบเงินอุดหนุน 505,000 550,000 620,000 700,000 780,000 

รวมรายจ8าย (1)X(2) 1,831,380 1,998,106 2,189,192 2,382,143 2,647,072 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข&ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต�องครอบคลุมเนื้อหาของ

คําอธิบายรายวิชาตามโครงสร�างท่ีนิสิตต�องเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 75 รายวิชาท่ีโอนต�องเปYนรายวิชาท่ีนิสิตเคย
เรียนมาแล�วไมAเกิน 5 ปX และได�รับระดับข้ันไมAตํ่ากวAา C หรือได�รับคAาระดับข้ันไมAตํ่ากวAา 2.00 และเปYนไปตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 ข�อ 30 ข�อ 31 ข�อ 32  
ข�อ 33 และข�อ 34 (ภาคผนวก ง) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย�ผู&สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม8น&อยกว8า 126 หน8วยกิต 
 3.1.2 โครงสร&างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม8น&อยกว8า 30 หน8วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น&อยกว8า 90 หน8วยกิต 
 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด�าน    17 หนAวยกิต 
 วิชาเอก ไมAน�อยกวAา 73 หนAวยกิต 
 วิชาบังคับ  55 หนAวยกิต 
 วิชาเลือก ไมAน�อยกวAา 18 หนAวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น&อยกว8า  6 หน8วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม8น&อยกว8า 30 หน8วยกิต 

วิชาบังคับ  18 หน8วยกิต 
กลุ8มการใช&ภาษา  9 หน8วยกิต 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอAานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ8มบูรณาการ    9 หน8วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

วิชาเลือก                                  ไม8น&อยกว8า 12 หน8วยกิต 
กลุ8มวิชาบังคับเลือก 3 หน8วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปYนวิชาบังคับเลือกแล�ว สามารถเลือก 
               รายวชิาท่ีเหลือเปYนวิชาเลือกได� 

กลุ8มวิชาเลือก 9 หน8วยกิต 
วิชาเลือก 9 หนAวยกิต จะต�องมีวิชาเลือกจากท้ังรายวิชาในกลุAมภาษาและกลุAมบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุ8มการใช&ภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมAา 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
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0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุpน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 เลือกจากรายวิชากลุ8มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลปf ดูหนัง ฟeงเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟkากับชีวิต 2(2-0-4) 

 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 

 Food for Life and Beauty  
0000168 การอAานเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

 Reading for Life  
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Sports and Recreation for Health  
0000264 เศรษฐศาสตร:และการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร�างสรรค: 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปfและสังคีตวิจักษ: 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น&อยกว8า 90 หน8วยกิต 
 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด&าน  17 หน8วยกิต 

0604111 ทฤษฎีดนตรี 1 2(2-0-4) 
  Music Theory 1  
0604112 ทฤษฎีดนตรี 2 2(2-0-4) 
  Music Theory 2  
0604125 โสตทักษะและการอAานโน�ต 1 1(0-2-1) 
  Ear Training and Sight Reading 1   
0604126 โสตทักษะและการอAานโน�ต 2 1(0-2-1) 
                Ear Training and Sight Reading 1 
0604214 ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน 2(2-0-4) 
  History in Thai Music and Oriental Music  
0604213 ประวัติการดนตรีตะวันตก 1 2(2-0-4) 
  History of  Western Music 1 
0604215 ประวัติการดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4) 
  History of  Western Music 2 
0604229 ทักษะคอมพิวเตอร:ดนตรี 2(1-2-3) 
  Practice in Music Computer 
0604252 ดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� 3(2-2-5) 
  Southern Folk Music 
 วิชาเอก ไม8น&อยกว8า 73 หน8วยกิต 

วิชาบังคับ  55 หน8วยกิต 
วิชาบังคับร8วม  51 หน8วยกิต 

0604141 ทักษะดนตรี 1 3(2-2-5) 
  Music Practicum 1  
0604142 ทักษะดนตรี 2 3(2-2-5) 
  Music Practicum 2  
0604171 การรวมวงดนตรี 1 1(0-2-1) 
  Ensemble 1  
0604172 การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1) 
  Ensemble 2 
0604227 การขับร�องประสานเสียง 1 1(0-2-1) 
  Choral 1 
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0604228 การขับร�องประสานเสียง 2 1(0-2-1) 
  Choral 2 
0604231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(2-0-4) 
  Harmony 1 
0604232 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(2-0-4) 
  Harmony 2 
0604243 ทักษะดนตรี 3 3(2-2-5) 
  Music Practicum 3 
0604244 ทักษะดนตรี 4 3(2-2-5) 
  Music Practicum 4 
0604273 การรวมวงดนตรี 3 1(0-2-1) 
  Ensemble 3 
0604274 การรวมวงดนตรี 4 1(0-2-1) 
  Ensemble 4 
0604281 เทคโนโลยีดนตรี 2(2-0-4) 
  Introduction to Music Technology 
0604333 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 1 2(2-0-4) 
  Applied Modern Music Theory 1 
0604334 ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 1 2(2-0-4) 
  Instrumentation 1 
0604336 ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 2 2(2-0-4) 
  Instrumentation 2 
0604353 ประวัติดนตรีสมัยนิยม 2(2-0-4) 
  History of Popular Music 
0604335 สวนศาสตร:ทางดนตรี 2(2-0-4) 
  Musical Acoustics 
0604361 คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 1 2(2-0-4) 
            Form and Analysis 1 
0604338 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตรี 2(2-0-4) 
  English for Musician   
0604464 พ้ืนฐานการวิจัยด�านดนตรี 3(2-2-5) 
  Introduction to Research in Music 
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0604465 สัมมนาดนตรี 2(1-2-3) 
  Music Seminar 
0604382 ธุรกิจดนตรี 2(2-0-4) 
  Music Business 
0604491 ดุริยนิพนธ: 6(0-18-0) 
  Individual Study 

วิชาบังคับเฉพาะกลุ8ม  4   หน8วยกิต 
นิสิตเครื่องมือเอกเปAยโน ให&เรียนรายวิชาต8อไปนี้ 

0604122 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3) 
  Piano Accompaniment 1 
0604124 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3) 
  Piano Accompaniment 2 
  นิสิตเครื่องมือเอกอ่ืนๆ ให&เรียนรายวิชาต8อไปนี้ 
0604121 คีย:บอร:ด 1 2(1-2-3) 
  Keyboard 1 
0604123 คีย:บอร:ด 2 2(1-2-3) 
  Keyboard 2 
  วิชาเลือก ไม8น&อยกว8า 18 หน8วยกิต 
  ให&นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 1 หรือ กลุ8ม 2 เพียงกลุ8มเดียว       

กลุ8ม 1  การแสดงดนตรี       
0604345 ทักษะดนตรี 5 3(2-2-5) 
  Music Practicum 5  
0604346 ทักษะดนตรี 6 3(2-2-5) 
  Music Practicum 6  
0604375 การรวมวงดนตรี 5 1(0-2-1) 
  Ensemble  5 
0604376 การรวมวงดนตรี 6 1(0-2-1) 
  Ensemble 6 
0604384 การอํานวยเพลง 2(1-2-3) 
  Conducting 
0604447 ทักษะดนตรี 7 3(1-3-5) 
  Music Practicum 7 
0604362 ดนตรีวิจารณ: 2(2-0-4) 
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  Music Criticism 
0604486 การจัดการวงดนตรี 3(2-2-5) 
  Band Management 
    กลุ8ม 2  เทคโนโลยีและการประพันธ� 
0604337 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 2 2(2-0-4) 
  Modern Music Theory 2 
0604251 การประพันธ:เพลง 1 2(2-0-4) 
  Composition 1 
0604354 การประพันธ:เพลง 2 2(2-0-4) 
  Composition 2 
0604383 การบันทึกเสียงดนตรี 1 2(1-2-3) 
  Music Recording 1 
0604385 การบันทึกเสียงดนตรี 2 2(1-2-3) 
  Music Recording 2 
0604487 การบันทึกเสียงดนตรี 3 2(1-2-3) 
  Music Recording 3 
0604355 การประพันธ:เพลง 3 2(2-0-4) 
  Composition 3 
0604456 การประพันธ:เพลง 4 2(2-0-4) 
  Composition 4 
0604463 คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 2 2(2-0-4) 
  Form and Analysis 2 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม8น&อยกว8า 6 หน8วยกิต 

กําหนดให�เลือกเรียนรายวิชาท่ีเป̂ดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีหลักสูตรสังกัด ท้ังนี้รายวิชาดังกลAาวต�อง
เปYนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไมAเกิน 4 ปX นับถึงวันท่ีขอโอน 
ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช�ในหลักสูตร  ประกอบด�วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 06 หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร: 

เลขรหัสหลักท่ีสามและส่ี           หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 04 หมายถึง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล 
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เลขรหัสหลักท่ีห&า หมายถึง ช้ันปAท่ีเปDดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปXท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปXท่ี 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปXท่ี 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปXท่ี 4 

เลขรหัสหลักท่ีหก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ8มวิชา 
เลข 1 หมายถึง วิชาทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐาน ประวัติดนตรีพ้ืนฐาน 
เลข 2 หมายถึง วิชาทักษะดนตรีพ้ืนฐาน 
เลข 3 หมายถึง วิชาทฤษฎีดนตรี 
เลข 4 หมายถึง วิชาทักษะดนตรี 
เลข 5 หมายถึง วิชาประวัติ วัฒนธรรมและการประพันธ:ดนตรี 
เลข 6 หมายถึง วิชาการวิเคราะห: การวิจัยและการสัมมนา 

เลข 7 หมายถึง วิชาการรวมวงดนตรี 
เลข 8 หมายถึง วิชาเทคโนโลยี การบริหาร และการจัดการด�านดนตรี 
เลข 9 หมายถึง วิชานําเสนอผลงานและดุริยนิพนธ: 

เลขรหัสหลักสุดท&าย            หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต8ละหมวดวิชาหรือกลุ8มวิชา 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล  
หน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม8น&อยกว8า 126 หน8วยกิต 

ชั้นปAท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 หน8วยกิต  ชั้นปAท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  หน8วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8-9 

 วิชากลุ8มการใช&ภาษา 6   วิชากลุ8มการใช&ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอAานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   วิชากลุ8มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ8มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ 7   (เลือกจากกลุAมรายวิชาเลือก)  
0604111 ทฤษฎีดนตรี 1 2(2-0-4)   หมวดวิชาเฉพาะ 7 
0604125 โสตทักษะและการอAานโน�ต 1  1(0-2-1)  0604112 ทฤษฎีดนตรี 2 2(2-0-4) 
0604141 ทักษะดนตรี 1  3(2-2-5)  0604126 โสตทักษะและการอAานโน�ต 2 1(0-2-1) 
0604171 การรวมวงดนตร ี1 1(0-2-1)  0604142 ทักษะดนตรี 2 3(2-2-5) 

 เลือก 1 รายวิชา 2  0604172 การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1) 
0604121 คีย:บอร:ด 1 2(1-2-3)   เลือก 1 รายวิชา 2 

 หรือ    0604123 คีย:บอร:ด 2  2(1-2-3) 
0604122 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3)   หรือ  

    0604124 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3) 
  รวมหน8วยกิต 18   รวมหน8วยกิต 18 
ชั้นปAท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน8วยกิต   ชั้นปAท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  หน8วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 6   วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ8มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2)   วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือก 3   (เลือกจากกลุAมรายวิชาเลือก)  
 (เลือกจากกลุAมรายวิชาเลือก)    หมวดวิชาเฉพาะ 11-13 

 หมวดวิชาเฉพาะ 13  0604215 ประวัติการดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4) 
0604213 ประวัติการดนตรีตะวันตก 1 2(2-0-4)  0604228 การขับร�องประสานเสียง 2 1(0-2-1) 
0604214 ดนตรไีทยและดนตรีอาเซียน   2(2-0-4)  0604229 ทักษะคอมพิวเตอร:ดนตร ี 2(1-2-3) 
0604227 การขับร�องประสานเสียง 1 1(0-2-1)  0604232 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(2-0-4) 
0604231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(2-0-4)  0604244 ทักษะดนตรี 4 3(2-2-5) 
0604243 ทักษะดนตรี 3 3(2-2-5)  0604274 การรวมวงดนตรี 4 1(0-2-1) 
0604273 การรวมวงดนตรี 3 1(0-2-1)   วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 2) 2 
0604281 เทคโนโลยีดนตร ี 2(2-0-4)  0604251 การประพันธ:เพลง 1 2(2-0-4) 
  รวมหน8วยกิต 19    รวมหน8วยกิต 17-19 
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ชั้นปAท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน8วยกิต   ชั้นปAท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  หน8วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ 12   หมวดวิชาเฉพาะ 7 

0604333 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 1 2(2-0-4)  0604336 ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 2 2(2-0-4) 
0604334 ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 1 2(2-0-4)  0604361 คีตลักษณ:และการวิเคราะห:  1 2(2-0-4) 
0604335 สวนศาสตร:ทางดนตร ี 2(2-0-4)  0604252 ดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� 3(2-2-5) 
0604353 ประวัตดินตรสีมัยนิยม 2(2-0-4)   วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 1) 8 
0604382 ธุรกิจดนตร ี 2(2-0-4)  0604346 ทักษะดนตรี  6 3(2-2-5) 
0604338 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตร ี 2(2-0-4)  0604362 ดนตรีวิจารณ: 2(2-0-4) 
 วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 1) 4  0604376 การรวมวงดนตรี 6 1(0-2-1) 
0604345 ทักษะดนตรี 5 3(2-2-5)  0604384 การอํานวยเพลง 2(1-2-3) 
0604375 การรวมวงดนตรี 5 1(0-2-1)   วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 2) 6 
 วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 2) 4  0604337 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 2 2(2-0-4) 
0604354 การประพันธ:เพลง 2 2(2-0-4)  0604355 การประพันธ:เพลง 3 2(2-0-4) 
0604383 การบันทึกเสียงดนตรี 1 2(1-2-3)  0604385 การบันทึกเสียงดนตรี 2 2(1-2-3) 
 วิชาเลือกเสรี 3   วิชาเลือกเสรี 3 
  รวมหน8วยกิต 19    รวมหน8วยกิต 16-18 
ชั้นปAท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน8วยกิต   ชั้นปAท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  หน8วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ 5   หมวดวิชาเฉพาะ  
0604464 พ้ืนฐานการวิจัยด�านดนตร ี 3(2-2-5)  0604491 ดุริยนิพนธ: 6(0-18-0) 
0604465 สัมนาดนตร ี 2(1-2-3)     
 วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 1) 6     
0604447 ทักษะดนตรี 7 3(2-2-5)     
0604486 การจัดการวงดนตร ี 3(2-2-5)     
 วิชาเลือก(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ8ม 2) 6     
0604456 การประพันธ:เพลง 4 2(2-0-4)     
0604463 คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 2 2(2-0-4)     
0604487 การบันทึกเสียงดนตรี 3 2(1-2-3)     
  รวมหน8วยกิต 11    รวมหน8วยกิต 6 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใช�ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟeงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ 
และนําเสนอด�วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค�นคว�าความรู�จากการอAานสื่อสิ่งพิมพ:และสื่ออิเล็กทรอนิกส: วิเคราะห: 
สังเคราะห: นําเสนอด�วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to academic 
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search for knowledge 
from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of the knowledge 
acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and codes of 
conduct in communications 

  
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life 

ฟeง พูด อAาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ:ตAาง ๆ โดยเน�นการฟeง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with an 

emphasis on listening and speaking communication skills 
   
0000122 การอ8านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอAานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝhกอAานและเขียนประโยคและข�อความสั้น ๆ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on practice in 
reading and writing sentences and short passages for communication in daily life 
   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม8า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท: ระบบเสียง และระบบไวยากรณ:ภาษาพมAาเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝhกการฟeงและ
การพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมAา 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท: ระบบเสียง และระบบไวยากรณ:ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝhกการฟeง 
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and cultural 
context 
   
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท: ระบบเสียง และระบบไวยากรณ:ภาษาเกาหลีเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝhกฟeงและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context 
   
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุlน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท: ระบบเสียง และระบบไวยากรณ:ภาษาญ่ีปุpนเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝhกฟeงและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมญ่ีปุpน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural context 
   
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท: ระบบเสียง และระบบไวยากรณ:ภาษาจีนเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝhกการฟeง และ
การพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural context 

 
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรู�และทักษะการใช�ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต�น การเรียนรู�ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน: วิถี
ชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 
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Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, learning about 
custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
   
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรู�พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด�านรAางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสAงผลตAอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and state 
welfares and information technology that have impacts on development of the quality of life 
   
0000162 ส่ิงแวดล&อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปeญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยา และภัยพิบัติ จิตสํานึก
และจริยธรรมทางสิ่งแวดล�อม ประยุกต:ความรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล�อม 
และใช�นวัตกรรมเพ่ือการแก�ปeญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as well 
as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and 
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative solutions 
of the problems 
 
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร: ชาติพันธุ:สัมพันธ: ความเปYนมา อัตลักษณ:ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ:กับโลกภายนอก สถานการณ:ปeจจุบันและ
แนวโน�มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural 
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside world, 
current situations and future prospects of the ASEAN 
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0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห:หลักปรัชญาและศาสนาตAาง ๆ เพ่ือเปYนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ด�วยการ
เรียนรู�เข�าใจมีความคิดเปYนเหตุเปYนผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑ:ตัดสินทางจริยธรรม คําสอนสําคัญ
ทางศาสนา  มนุษย:กับโลก  มนุษย:กับมนุษย:และคุณคAาตAาง ๆ ในชีวิตมนุษย: 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the 
world, relationship between man and man including the values in human life 
   
0000165 ชมศิลปw ดูหนัง ฟIงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร�างเสริมรสนิยมในการเข�าถึงงานทัศนศิลปf ดนตรี และภาพยนตร:อยAางรู�เทAาทัน ตระหนักในคุณคAา 
สามารถวิเคราะห: วิจารณ:ในฐานะผู�บริโภคหรือผู�สนับสนุนท่ีมีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies; 
recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics as 
quality consumers or advocates 
   
0000166 ไฟฟyากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใช�ไฟฟkาในชีวิตประจําวัน ความต�องการใช�ไฟฟkาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟkาตAอ
สิ่งแวดล�อม โครงสร�างคAาไฟฟkา รูปแบบการผลิตไฟฟkา และการคํานวณคAาไฟฟkาในบ�านเรือน การประหยัดไฟฟkาใน
ระบบแสงสวAาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช�ไฟฟkาชนิดตAาง ๆ ความปลอดภัยของการใช�ไฟฟkาในชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the country, 
the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; forms of 
electricity generation and calculation of the electrical power for household usage; electric 
saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds including 
safety of using electricity in daily life 
   



มคอ.2 ปริญญาตรี - 26 - 

0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณคAาทางโภชนาการ ความต�องการอาหารของรAางกาย คุณภาพชีวิตกับการรับประทาน
อาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ชนิดและกลไก
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีผลตAอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิตและบรรจุภัณฑ:สําหรับอาหาร
เพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ�มครองผู�บริโภค แนวโน�มของตลาดผลิตภัณฑ:
อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปeจจุบัน 

Food and nutritional values for body needs; quality of life and food consumption; 
food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, types and 
mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; technologies in 
production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food laws; consumer 
protection; current market trends of food supplements for health and beauty 
   
0000168 การอ8านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝhกอAานจากบทความ บทประพันธ: นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ตAาง ๆ 
ตามความสนใจ แล�วนําเสนอข�อสรุปใจความสําคัญจากสิ่งท่ีอAาน และนําความรู�มาประยุกต:ใช�ในชีวิตประจําวันได� 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and 
electronic media according to the choice of interest, present the key conclusions from the 
reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 

   
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธ:ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการเลAนกีฬา
หรือออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร�างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝhก
ปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเปYนผู�มีสุขภาพดีและบุคลิกท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา 
เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู�เลAน ผู�ดู นําไปประยุกต:ใช�กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes in 
sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical fitness test; sports 
practicing or recreational interest to develop a healthy and great personalities; 
sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players applied to the rules of 
society   
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0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูAรAวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอยAางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผู�นํา 
ความคิดเชิงสร�างสรรค: ความเปYนผู�ประกอบการ การประยุกต:และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช�สังคมวิพากษ:เชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global way, 
co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and 
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; leadership skills; creative 
thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a global society; case studies of the 
community economy using social critique positively 

 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies 

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต� ประวัติศาสตร: โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ 
ศิลปะ หัตถกรรม การละเลAนพ้ืนบ�าน ภูมิปeญญาท�องถ่ิน สิ่งสร�างสรรค:ในภาคใต�  และความสัมพันธ:ทางวัฒนธรรม
ภาคใต�กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ:คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปeญญาชุมชน 
และแหลAงเรียนรู�ในท�องถ่ิน 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, ways of 
life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South and 
cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the Folklore 
Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and local learning 
resources 
   
0000263 วิถีชุมชนท&องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways 

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู�เชิงบูรณาการเก่ียวกับวิถีชุมชนท�องถ่ินภาคใต� กลไกการปรับตัวท่ี
สอดคล�องกับการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ  ชี วภาพ  เศรษฐกิจ  สั งคม และวัฒ นธรรมของชุมชน  
การประยุกต:ใช�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล�องกับบริบทจําเพาะของแตAละชุมชน ท่ีนําไปสูAการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
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Community and community rights, integrative learning on local community in the 
South; adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic, 
social and cultural dimensions of the community; the application of the sufficient economy in 
accordance the specific context of each community which leads to sustainable development 
   
0000264 เศรษฐศาสตร�และการจัดการ 2(2-0-4) 

Economics and Management 
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร:ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การจัดการ

เวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความหลากหลาย การ
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, ethics 
and social responsibility 
  
0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน ความสัมพันธ:
ของความม่ันคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และพลังงานทางเลือก 
การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเปYนอาหารและพลังงาน รายได�หลัก ลดรายจAาย 
รายได�เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household level, 
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life, food 
production system and alternative energy, safety food production, management of agricultural 
products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement income, recreation 
and social activities 
   
0000266 เศรษฐกิจสร&างสรรค� 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสร�างสรรค:กับการเพ่ิมมูลคAาและคุณคAาโดยเปYนพ้ืนฐานการคิดท่ีจะสามารถ
นํามาซ่ึงการทําธุรกิจในเชิงสร�างสรรค: 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring about 
creative businesses 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 29 - 

0000267 ทัศนศิลปwและสังคีตวิจักษ� 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซ้ึงในความงามและคุณคAาของทัศนศิลปfกับดนตรีท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน:เพ่ือการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be 
used to design and improve the quality of life 
   
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยต้ังแตAอดีตจนถึงปeจจุบัน กระบวนการนโยบายและการวางแผน 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง บทบาททางการเมืองขององค:กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาชน ปeญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process, 
constitution, political parties and elections, political role of government; business and public 
sector organizations;  major problems of political and public administration, including the 
political reform in Thailand 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

0604111 ทฤษฎีดนตรี 1 2(2-0-4) 
 Music Theory 1 
 ทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐานต้ังแตAการบันทึกโน�ต บันไดเสียง กุญแจเสียง เครื่องหมายกําหนดจังหวะ ข้ันคูA
เสียง จนถึงศัพท:เฉพาะทางดนตรี 
 Basic music theory from note recording, scales, clefs, time signatures, intervals, and 
music terminology 
 

0604112 ทฤษฎีดนตรี 2 2(2-0-4) 
 Music Theory 2  
 บุรพวิชา : 0604111 ทฤษฎีดนตรี 1  

ทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐานต้ังแตAทรัยแอด คอร:ดชนิดตAาง ๆ  แนวเบสตัวเลข  จนถึงสัญลักษณ:ตAาง ๆ ของ
ทรัยแอดและการพลิกกลับ 

Prerequisite: 0604111 Music Theory 1 
Basic music theory from triads, types of chord, figured bass, different symbols for 

triads, and inversion 
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0604121 คีย�บอร�ด 1 2(1-2-3) 
 Keyboard 1  

การฝhกคีย:บอร:ดเก่ียวกับการเลAนโน�ตระยะครึ่งเสียง เต็มเสียง บันไดเสียงเมเจอร: คอร:ดจําแนก และฝhก
บทเพลง 

Practice of keyboard for half tone note, whole tone note, major scale, arpeggio and 
music training 
 
0604122   การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3) 
 Piano Accompaniment 1 

โครงสร�างของบทเพลงในยุคบาโรค วิธีการเลAนเปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเด่ียว และ
ฝhกปฏิบัติ 

Music structure in the Baroque period, piano recital as a solo accompaniment 
instrument and practice 
 
0604123   คีย�บอร�ด 2 2(1-2-3) 
 Keyboard 2 
 บุรพวิชา : 0604121 คีย:บอร:ด 1 
 การฝhกคีย:บอร:ดเก่ียวกับบันไดเสียงไมเนอร:  คอร:ดจําแนก คอร:ดสามเสียงและการพลิกกลับ ทางเดิน
คอร:ดเบ้ืองต�น และฝhกบทเพลง 
 Prerequisite: 0604121 Keyboard 1 
 Practice of keyboard related to minor scale, arpeggio, trichord and inversion, 
elementary chord progression and music training 
 
0604124   การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3) 
 Piano Accompaniment  2 
 บุรพวิชา : 0604122 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 1 
 โครงสร�างของบทเพลงในยุคคลาสสิก วิธีการเลAนเปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเด่ียว 
และฝhกปฏิบัติ 
 Prerequisite: 0604122 Piano Accompaniment 1 
 Music structures in the Classical period, piano recital as a solo accompaniment and 
practice 
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0604125 โสตทักษะและการอ8านโน&ต 1 1(0-2-1) 
 Ear Training and Sight Reading 1 
 การฝhกทักษะการฟeงเสียงและข้ันคูAเสียง การเปลAงเสียงตามระดับเสียง ปรบมือตามอัตราจังหวะ
ธรรมดาและอAานโน�ตทันทีทันใด 
 Practice of ear training and interval, pitch vocalization, normal rhythm clap and 
simultaneous note reading 

 
0604126   โสตทักษะและการอ8านโน&ต 2  1(0-2-1) 
 Ear Training and Sight Reading 2     
 บุรพวิชา : 0604125 โสตทักษะและการอAานโน�ต 1 
 การฝhกทักษะการฟeงทํานอง คอร:ด การเปลAงเสียงตามระดับเสียง ปรบมือตามอัตราจังหวะธรรมดา
และจังหวะผสม การอAานโน�ตในระบบโดเคลื่อนท่ี บันทึกจังหวะและทํานองอยAางงAาย 

Prerequisite: 0604125 Ear Training and Sight Reading 1 
Practice of ear training on melody, chord, pitch vocalization, clap along normal and 

mixed rhythm, movable doh note reading, basic rhythm and melody record 
 
0604141 ทักษะดนตรี 1 3(2-2-5) 
 Music Practicum 1 
 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านพ้ืนฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนด 
ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 
 Practice of musical or vocal skills with an emphasis on basics, techniques, and 
performing the assigned music, as well as a complete pass of the exam 
 
0604142 ทักษะดนตรี 2 3(2-2-5) 
 Music Practicum 2 
 บุรพวิชา : 0604141 ทักษะดนตรี 1 
 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านพ้ืนฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนด
ซ่ึงสูงกวAาทักษะดนตรี 1 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 
 Prerequisite: 0604141 Practicum 1 
 Practice of musical or vocal skills with an emphasis on basics, techniques, and 
performing the assigned music at a higher level than in Practicum 1, as well a complete pass of 
the exam 
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0604171   การรวมวงดนตรี 1 1(0-2-1) 
 Ensemble 1 

การปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลง 
Practice of ensemble with suitable musical instruments and music 

 
0604172   การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1) 
 Ensemble 2 
 บุรพวิชา : 0604171 การรวมวงดนตรี 1 
 การปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงท่ีสูงกวAา
การรวมวงดนตรี 1  
 Prerequisite: 0604171 Ensemble 1  
 Practice of ensemble with suitable musical instruments and music at a higher level 
than in Ensemble 1 
 
0604213   ประวัติการดนตรีตะวันตก 1  2(2-0-4) 
 History of  Western Music 1 
 ความเปYนมาของดนตรีตะวันตกต้ังแตAยุคกAอนประวัติศาสตร:  ยุคกรีกและโรมัน  ยุคกลาง  ยุคเรเน
ซองส:  ยุคบาโรค 
 History of Western music from the Prehistoric, Greek and Roman, Medieval, 
Renaissance and Baroque period 
 
0604214    ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน   2(2-0-4) 
 Thai Music and Asian Music 
 ความสัมพันธ:ระหวAางดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน ในด�านเครื่องดนตรี  การผสมวง ระบบเสียง และ
บทบาทในสังคม   
 Relationship between Thai music and ASEAN music in terms of ensemble, sound 
system and its role in society 
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0604215   ประวัติการดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4) 
 History of  Western Music 2 
 บุรพวิชา : 0604213  ประวัติการดนตรีตะวันตก 1 
 ความเปYนมาของดนตรีตะวันตกใน ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษท่ี 20 
 Prerequisite: 0604213 History of  Western Music 1 
 History of Western music in the Classical, Romantic and 20th century period 
 
0604227 การขับร&องประสานเสียง 1 1(0-2-1) 
 Choral 1 
 การฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระตAาง ๆ สําหรับการขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่อง
ดนตรีมาตรฐาน การย�ายเสียงข้ึนลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�องประสานเสียง 3 แนวเสียงข้ึนไป 
 Practice of breathing control, utterance of vowel sounds for singing, sound 
calibration standard instrument, transposition, development of gestures and choral practice 3 
voice-part 

 
0604228 การขับร&องประสานเสียง 2 1(0-2-1) 
 Choral 2                          
 บุรพวิชา : 0604227  การขับร�องประสานเสียง 1   

การฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระตAาง ๆ สําหรับการขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่อง
ดนตรีมาตรฐาน การย�ายเสียงข้ึนลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�องประสานเสียง 4 แนว 

Prerequisite: 0604227  Choral 1 
Practice of breathing control, utterance of vowel sounds for singing, sound 

calibration standard instrument, transposition, development of gestures and choral practice 4 
voice-part 

 
0604229   ทักษะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร�ดนตรี 2(1-2-3) 
 Basic Practice in Music Computer   

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับคอมพิวเตอร:ดนตรี ฝhกใช�คอมพิวเตอร:เขียนโน�ตดนตรี บันทึกเสียงดนตรี และ
ใช�โปรแกรมปฺระยุกต:ด�านดนตรี 

Basic knowledge in music, practice of using computer in composing musical notes, 
music recording and music software application program 
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0604231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(2-0-4) 
 Harmony 1 
 ทรัยแอดและการพลิกกลับ  ตัวเลขประจําคอร:ด  คอร:ดในบันไดเสียงเมเจอร:และไมเนอร:  หน�าท่ีของ
คอร:ด  การเคลื่อนท่ีของคอร:ด  การใสAคอร:ดให�เหมาะสมกับทํานอง  การประสานเสียงสี่แนว อยAางงAาย การเขียน 
Short and Opened  Score และการพักประโยคเพลงอยAางงAาย 
 Triad and inversion, figured chord, chord in major and minor scale, function of 
chord, movement of chord, harmonizing chord with melody, simple four-part harmony, 
composing short and opened score, and simple phrase cadence 
 
0604232 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(2-0-4) 
 Harmony 2  
 บุรพวิชา : 0604231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 
 คอร:ดสี่โน�ต โน�ตนอกคอร:ด การแตAงทํานองให�เหมาะสมกับคอร:ด  การเขียน Short and Opened  
Score และการพักประโยคเพลงโดยพิสดาร 
 Prerequisite: 0604231  Harmony 1 
 Fourth note chord, non-chord, harmonizing the chord, composing short and opened 
score, and the detailed phrase cadence 
 
0604243   ทักษะดนตรี 3 3(2-2-5) 
 Music Practicum 3  
 บุรพวิชา : 0604142 ทักษะดนตรี 2 
 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านพ้ืนฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนด 
ซ่ึงสูงกวAาทักษะดนตรี 2 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 
 Prerequisite: 0604142 Practicum 2 
 Practice of musical or vocal skills with an emphasis on basics, techniques, and 
performing the assigned music which in higher level than in Practicum 2, as well a complete 
pass on the exam 
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0604244   ทักษะดนตรี 4 3(2-2-5) 
 Music Practicum 4  
 บุรพวิชา : 0604243  ทักษะดนตรี 3 
 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านเทคนิคและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนดซ่ึงสูงกวAา
ทักษะดนตรี 3 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

Prerequisite: 0604243  Practicum 3 
Practice of musical or vocal skills with an emphasis on techniques, and performing 

the assigned music which in higher level than in Music Practicum 3, as well a complete pass on 
the exam 
 
0604251   การประพันธ�เพลง 1 2(2-0-4) 
 Composition 1  

ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค:  การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะ
ทํานอง จังหวะดนตรีในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบทเพลง การประสานเสียง  และการสอด
ทํานอง 

Music composition theory and creative approach, chord application, melody writing, 
creating various kinds of melodic rhythm and musical rhythm, creating phrases, song structure, 
harmony and counterpoint 

 
0604252   ดนตรีพ้ืนบ&านภาคใต& 3(2-2-5) 
 Southern Folk Music 
 ลักษณะ บทบาท หน�าท่ี เนื้อหาสาระของบทเพลง เครื่องดนตรี วงดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� และฝhก
ปฏิบัติเครื่องมือรAวมกับวงดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� 
 Characteristics, role, function and content of music, instrument, Southern Thai folk 
music band ensemble, and practice using the instruments with the Southern folk music band 
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0604273 การรวมวงดนตรี 3 1(0-2-1) 
 Ensemble  3 
 บุรพวิชา : 0604172 การรวมวงดนตรี 2  

การปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงท่ีสูงกวAา
การรวมวงดนตรี 2 

Prerequisite: 0604172  Ensemble  2 
Practice of ensemble with suitable musical instruments and designated musical 

performance at a higher level than in Ensemble 2 
 
0604274 การรวมวงดนตรี 4 1(0-2-1) 
 Ensemble  4 
 บุรพวิชา : 0604273  การรวมวงดนตรี 3 
 การปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงท่ีสูงกวAา
การรวมวงดนตรี 3 
 Prerequisite: 0604273  Ensemble  3 
 Practice of ensemble with suitable musical instruments and designated musical 
performance at a higher level than in Ensemble 3 
 
0604281   เทคโนโลยีดนตร ี 2(2-0-4) 
 Music Technology  

ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีดนตรี  ความสําคัญของเทคโนโลยีดนตรีในยุคปeจจุบันกระบวนการ
ผลิตสื่อผสมท่ีใช�เทคโนโลยีดนตรี 

General knowledge on music technology, the importance of current music 
technology, mixed media production based on music technology 
 
0604302    ดนตรีเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 Music for Life Quality Enhancement 
 นําดนตรีไปใช�ในการผAอนคลายและเสริมสร�างคุณภาพชีวิต ฝhกฟeงดนตรีและฝhกเลAนเครื่องดนตรี 
 Application of music for relaxation and life quality enhancement, practice listening 
to music and playing instruments 
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0604333    ทฤษฎีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 1 2(2-0-4) 
 Applied Modern Music Theory 1 
 การเคลื่อนท่ีของคอร:ด ใสAคอร:ดให�สอดคล�องกับทํานอง การจัดวางคอร:ด การเกลาเสียงประสานโน�ต
นอกคอร:ด และการเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาด 4x4 
 Complex chord movement, harmonizing chord with melody, chord placement, 
refining, non-chord harmony with advanced technology, and arrangement of the 4x4 band 
 
0604334    ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 1 2(2-0-4) 
 Instrumentation 1 
 คุณสมบัติทางเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรี  เทคนิคการใช�ชAวงกว�างของเครื่องดนตรีทุกชนิดท่ีใช�
ในวงอยAางละเอียดทุกแงAทุกมุม 
 Sound quality of the instruments in the band, range techniques for instruments used 
in the ensemble in all aspects 
 
0604335   สวนศาสตร�ทางดนตรี 2(2-0-4) 
 Musical Acoustics  

วิทยาศาสตร:ทางเสียง  ลักษณะการเกิดเสียงตามธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทตAาง ๆ การ
จัดการปeญหาและวิธีการแก�ไขปรับปรุงให�เสียงมีผลตามประสงค:   

Acoustics, characteristics of natural sounds emerging from different types of 
instruments, sound management and improvement as desired 

 
0604336   ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 2 2(2-0-4) 
 Instrumentation 2   
 บุรพวิชา : 0604334  ทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 1 
 การเรียบเรียงเสียงประสาน การเขียนโน�ตสําหรับเครื่องดนตรีเฉพาะชิ้น และการย�ายระดับเสียง
สําหรับวงดนตรีท้ังวง 

Prerequisite: 0604334  Instrumentation 1 
Music harmony arrangement, note writing for a particular instrument and pitch 

movement for the whole ensemble 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 38 - 

0604337 ทฤษฎีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 2 2(2-0-4) 
 Applied Modern Music Theory 2  
 บุรพวิชา : 0604333  ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 1 
 การเคลื่อนท่ีของคอร:ดท่ีซับซ�อนข้ึน  การใช�คอร:ดแทน การใช�เทนชัน การเกลาเสียงประสานโน�ต
นอกคอร:ดด�วยเทคนิคข้ันสูง  และการเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาดใหญA 
 Prerequisite: 0604333  Applied Modern Music Theory 1 
 More complex chord movement, use of chord substitution, tension, sound refining 
non-chord harmony with advanced technique, and the arrangement of large ensemble 
 
0604338 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตรี  2(2-0-4) 
 English for Musician   
 การใช�ภาษาอังกฤษในวิถีชีวิตนักดนตรี การสื่อสารในสถานการณ:ตAางๆ  ศัพท:และสํานวนท่ีเก่ียวกับ
ดนตรี  
 English usages for musician’s life, communication, vocabulary and common 
expressions for music  
 
0604345    ทักษะดนตรี 5 3(2-2-5) 
 Music Practicum 5  
 บุรพวิชา : 0604244  ทักษะดนตรี 4  

การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านเทคนิคพิเศษและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนดซ่ึงสูง
กวAาทักษะดนตรี 4 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

Prerequisite: 0604244  Practicum 4 
Practice of musical or vocal skills with an emphasis on special techniques and 

performing the assigned music which in higher level than in Music Practicum 4, as well a 
complete pass on the exam 
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0604346   ทักษะดนตรี 6 3(2-2-5) 
 Music Practicum 6  
 บุรพวิชา : 0604345 ทักษะดนตรี 5  

การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านเทคนิคพิเศษและการบรรเลงเพลงท่ีกําหนดซ่ึงสูง
กวAาทักษะดนตรี 5 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

Prerequisite : 0604345 Practicum 5 
Practice of musical or vocal skills with an emphasis on special techniques, and 

performing the assigned music at a higher level than in Music Practicum 5, as well a complete 
pass on the exam 

 
0604353   ประวัติดนตรีสมัยนิยม 2(2-0-4) 
 History of  Popular Music 
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีแนวเพลง  รูปแบบดนตรี และลักษณะเฉพาะ
ทางดนตรีสมัยนิยมตลอดจนบทบาทของดนตรีสมัยนิยมในสังคมไทย 
 Development and cultural change of musical genres, music styles, popular music 
characteristics, as well as the role of popular music in Thailand 

 
0604354   การประพันธ�เพลง 2 2(2-0-4) 
 Composition 2  
 บุรพวิชา : 0604251  การประพันธ:เพลง 1  

ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค: การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะ
ทํานอง จังหวะดนตรีในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบทเพลง การประสานเสียง และการสอด
ทํานองตAอจากการประพันธ:เพลง 1 

Prerequisite: 0604251  Composition 1 
Music composition theory and creative approach, chord usage, melody writing, 

creating various kinds of melodic rhythm and musical rhythm, creating phrases, song structure, 
harmony and counterpoint 
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0604355   การประพันธ�เพลง 3 2(2-0-4) 
 Composition 3 
 บุรพวิชา : 0604354  การประพันธ:เพลง 2  

ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค:ตAอจากการประพันธ:เพลง 2  พัฒนาการเขียน
เนื้อร�องจากทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานในระดับงAาย 

Prerequisite: 0604354  Composition 2 
Music composition theory and creative approach, composing lyrics from melodies 

and arrangements at the beginning level 
 

0604361   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 1 2(2-0-4) 
 Form and Analysis 1  

การวิเคราะห: โครงสร�างของรูปแบบดนตรีเก่ียวกับหนAวยทํานอง วลีเพลง ดนตรีแบบสองทAอน สาม
ทAอน  

Analysis of structure of musical forms relevant to melodic unit, phrases, music in 
binary and ternary form 

 
0604362   ดนตรีวิจารณ� 2(2-0-4) 
 Music Criticism  

หลักการวิจารณ:ดนตรี ฝhกวิจารณ:ดนตรีในแงAคุณคAา เนื้อหาสาระ การใช�ภาษา และองค:ประกอบ
ดนตรี 

Practice of music criticism and principles in terms of value, content, language use 
and music elements 

 
0604375   การรวมวงดนตรี 5 1(0-2-1) 
 Ensemble 5 
 บุรพวิชา : 0604274 การรวมวงดนตรี 4 
 ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงท่ีสูงกวAาการ
รวมวงดนตรี 4 

Prerequisite: 0604274  Ensemble 4 
Practical training on instrumental ensemble with appropriate instruments and music 

at a higher level than in Ensemble 4 
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0604376 การรวมวงดนตรี 6 1(0-2-1) 
 Ensemble  6 
 บุรพวิชา : 0604375  การรวมวงดนตรี 5  

ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงท่ีสูงกวAาการ
รวมวงดนตรี 5 

Prerequisite: 0604375  Ensemble 5 
Practical training on instrumental ensemble with appropriate instruments and music 

at a higher level than in Ensemble 5 
 
0604382   ธุรกิจดนตร ี 2(2-0-4) 
 Music Business  

หลักการด�านธุรกิจดนตรี กระบวนการเผยแพรAผลงานดนตรี ธุรกิจและแนวโน�มของดนตรีในสังคมโลก 
ธุรกรรมทางดนตรี 

Music business principles, process in the release of music work, global music 
business trends and music transaction 
 
0604383   การบันทึกเสียงดนตรี 1 2(1-2-3) 
 Music Recording 1 
 การฝhกใช�ระบบและอุปกรณ:การบันทึกเสียง การใช�งานอุปกรณ:ตAาง ๆ การใช�ไมโครโฟน ฝhกการติดต้ัง 
การบันทึกเสียง และเก็บรักษาอุปกรณ: 
 Practice of using system and audio recording equipment, its usage, use of 
microphone; training on installing audio recording equipment and care 
 
0604384   การอํานวยเพลง 2(1-2-3) 
 Conducting 
 การฝhกการควบคุมวงโดยใช�สัญลักษณ:การอํานวยเพลงในรูปแบบอัตราจังหวะตAาง ๆ รวมท้ังการสื่อ
ความหมายตามอารมณ:เพลง 
 Practice of conducting using hand gestures and signals for various meters, including 
the conveyance of musical tone 
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0604385   การบันทึกเสียงดนตรี 2 2(1-2-3) 
 Music Recording 2  
 บุรพวิชา : 0604383  การบันทึกเสียงดนตรี 1 
 การฝhกเทคนิคการบันทึกเสียง การใช�เครื่องแตAงเสียง การผสมเสียง การใช�โปรแกรมประยุกต:สําหรับ
การบันทึกและปรับแตAง การทําต�นฉบับสําหรับสื่อตAาง ๆ  
 Prerequisite: 0604383  Music Recording 1 
 Practice of music recording technique, the using of sound synthesizer, audio mixing, 
utilization of application program for recording and editing as well as making scripts for the 
media 

 
0604447   ทักษะดนตรี 7 3(2-2-5) 
 Music Practicum 7 
 บุรพวิชา : 0604346  ทักษะดนตรี 6  

การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�านเทคนิคพิเศษและการแสดงดนตรีในบทเพลงท่ี
เลือก 

Prerequisite: 0604346  Practicum 6 
Practice of musical or vocal skills emphasizing on special techniques, and performing 

the selected music 
 

0604456   การประพันธ�เพลง 4 2(2-0-4) 
 Composition 4 
 บุรพวิชา : 0604355  การประพันธ:เพลง 3  

ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค:ตAอจากการประพันธ:เพลง 3 พัฒนาการเขียนเนื้อ
ร�องจากทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานในระดับท่ีสูงข้ึน 

Prerequisite: 0604355  Composition 3 
Music composition theory and creative approach, composing lyrics from melodies 

and arrangements at a higher level 
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0604463   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 2 2(2-0-4) 
 Form and Analysis 2  
 บุรพวิชา : 0604361  คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 1  

การวิเคราะห:รูปแบบดนตรีท่ีมีขนาดใหญAข้ึน รูปแบบการแปรทํานอง Invention Fugue ทฤษฏีและ
การวิเคราะห:บทเพลงแบบดนตรีอโทนัล  

Prerequisite: 0604361  Form and Analysis 1 
Analysis of larger musical forms relevant to melodic variation, invention and fugue, and theory 
and analysis of atonal music 

 
0604464   พ้ืนฐานการวิจัยด&านดนตรี 3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Music  

ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัย การวิจัยทางดนตรี กระบวนการวิจัย วิธีการทําดุริยนิพนธ: รวมท้ังฝhก
เขียนเค�าโครงดุริยนิพนธ: 

General knowledge on research, music research, research procedure, approaches in 
music thesis including practice of writing music thesis proposal 

 
0604465   สัมมนาดนตรี  2(1-2-3) 
 Music Seminar  

การค�นคว�า ข�อมูลและหัวข�อท่ีสนใจด�านดนตรี ตามคําแนะนําของอาจารย:ผู�สอน นําเสนอในรูปแบบ
เอกสารและการสัมมนา 

An investigation into information and topics of interest in music under the guidance 
of an instructor with presentation in the form of document and seminar 

 
0604486 การจัดการวงดนตรี 3(2-2-5) 
 Band Management  

การฝhกการจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศด�านดนตรี การเตรียมวงดนตรี การแสดง รวมท้ังการ
ดําเนินการตAาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวงดนตรี 

Practice of management of information system for music, band preparation, 
performance as well as band related operations 
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0604487   การบันทึกเสียงดนตรี 3   2(1-2-3) 
 Music Recording 3  
 บุรพวิชา : 0604385  การบันทึกเสียงดนตรี 2 
 การศึกษาการบันทึกเสียงเพ่ิมเติม การวิเคราะห:และการแก�ไขปeญหาในการบันทึกเสียง การปรับแตAง
และการทําต�นฉบับสําหรับสื่อตAาง ๆ 
 Prerequisite: 0604385  Music Recording 2 
 A further study on music recording, analysis and troubleshooting in music recording, 
editing and creating the script for media channels 
 
0604491 ดุริยนิพนธ� 6(0-18-0) 
 Individual Study 
 บุรพวิชา : 0604464  พ้ืนฐานการวิจัยด�านดนตรี 
 นําเสนอผลงานการแสดงดนตรีหรือการประพันธ:บทเพลง ภายใต�คําแนะนําและกํากับของอาจารย:ท่ี
ปรึกษา และนําเสนอในรูปแบบสารนิพนธ: 

Prerequisite: 0604464 Introduction to Research in Music 
Presenting work on musical performance or music composition under the guidance 

and supervision of a supervisor with presentation in thesis form 
 
3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิของอาจารย� 
 3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปA 

1 นายทรงศักดิ์  ปeทมรุจ ผู�ชAวย
ศาสตราจารย: 

ศศ.ม. 
กศ.บ 

ดนตรี (ดนตรีศึกษา) 
ดุริยางคศาสตร: 

ม.มหิดล 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 

2526 

2 นายไกรศิลปf  โสดานิล อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี(ดนตรีศึกษา) ม.ราชภัฎบ�านสมเด็จ
เจ�าพระยา 

2558 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2546 
3 นางดรุณี  อนุกูล อาจารย: ศศ.ม. มานุษยดุรยิางควิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2555 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2549 
4 นายปรีชา  กุลตัน อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี(ดนตรีศึกษา) ม.มหิดล 2552 
   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2542 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปA 

5 นายวศิน  ศรียาภยั อาจารย: ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ม.มหิดล 2550 
   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล ม.ทักษิณ 2546 
6 นายสุรสิทธ์ิ  ศรีสมุทร อาจารย: ปร.ด. 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

ดนตรี (ดนตรีวิทยา) 
ดนตรี (ดนตรีวิทยา) 
ดนตรีศึกษา  

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
วิทยาลัยครหูมูAบ�าน
จอมบึง  

2556 
2549 
2533 

7 นายประหยัด  ศุภจิตรา อาจารย: ศป.ด. ดุริยางคศิลปfตะวันตก จุฬาลงกรณ:
มหาวิทยาลยั 

2558 

   ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัต ิ ม.มหิดล 2552 

   
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา  
ดุริยางคศาสตร:สากล  

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2545 
2542 

8 นางสาวผกาวรรณ  บุญดิเรก อาจารย: ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ดนตรีชาติพันธุ:วิทยา 
ดุริยางคศาสตร:สากล 

ม.เกษตรศาสตร: 
ม.ทักษิณ 

2558 
2544 

  
3.2.2 อาจารย�พิเศษ 

เปYนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเปYนครั้งคราวและเปYนไปตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย หลักเกณฑ:และวิธีการแตAงต้ังอาจารย:พิเศษ พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 
และตามประกาศเกณฑ:มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558 ข�อ 10.1.3 อาจารย:ผู�สอน วรรคท่ี 2 “ใน
กรณีของอาจารย:พิเศษอาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาโทแตAท้ังนี้ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทAา
และมีประสบการณ:การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไมAน�อยกวAา 6 ปX ท้ังนี้อาจารย:พิเศษต�องมีชั่วโมงสอน
ไมAเกินร�อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย:ประจําเปYนผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น” 

  
4. องค�ประกอบเก่ียวกับการฝ�กภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมAมี 
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5. ข&อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยย8อ 

กําหนดให�นิสิตลงทะเบียนวิชาดุริยนิพนธ:โดยการสร�างสรรค:ผลงานเฉพาะกลุAมท่ีนิสิตเลือกเรียนคือ
กลุAมด�านการแสดงดนตรีและกลุAมด�านเทคโนโลยีและการประพันธ: ท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยมีการศึกษาค�นคว�าจาก
แหลAงข�อมูลโดยผAานการคิดวิเคราะห: และนําเสนอรAางตAอคณะกรรมการดุริยนิพนธ:ตลอดถึงกระบวนการคิด วิธีการ 
เทคนิคในการสร�างสรรค:จนสําเร็จเปYนผลงานท่ีต�องนําเสนอ 1 ชุด พร�อมด�วยเอกสารประกอบผลงานท่ีอธิบาย
เรื่องราวเนื้อหาท่ีมีข้ันตอน วิธีคิดวิเคราะห: เทคนิคกระบวนการในสร�างสรรค:พร�อมท้ังสรุปผลและนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบการแสดงสูAสาธารณชน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู& 
1. ซ่ือสัตย:สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตAอตนเองและสังคม 
2. มีทัศนคติท่ีเป̂ดกว�าง ยอมรับฟeงแนวคิดของผู�อ่ืน  
3. อธิบายบริบททางสังคม ภูมิปeญญาและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับความรู�ทางดุริยางคศาสตร:  
4. นําเสนอข�อมูลจากการค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูล จากแหลAงข�อมูลท่ีหลากหลายอยAางมี

วิจารณญาณ 
5. ผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีโดยบูรณาการความรู�กับศาสตร:อ่ืน 
6. สร�างสรรค:งานทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีอยAางมีเชาวน:ปeญญา 
7. แสดงสามารถแสดงความคิดเห็นอยAางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตAาง  
8. แสดงผลงานสร�างสรรค:เฉพาะบุคคลโดยใช�ทักษะทางดุริยางคศาสตร: 

5.3 ช8วงเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นปXท่ี 4 
5.4 จํานวนหน8วยกิต 

6 หนAวยกิต  
5.5 การเตรียมการ 

มีการนําเสนอหัวข�อเพ่ือเตรียมจัดทําทําโครงการดุริยนิพนธ:โดยนิสิตนําเสนอ  แนวคิด  รูปแบบการ
นําเสนอ เทคนิค กระบวนการ และระยะเวลาท่ีใช�ในการสร�างสรรค:พร�อมท้ังผลงานตัวอยAาง 1 ชุด ภายใต�การ
คําแนะนําและกํากับของอาจารย:ท่ีปรึกษา ผAานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล แยกออกเปYน 4 สAวนประกอบด�วย 
 5.6.1 การประเมินผลด�านความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู�โดยการนําเสนอวิธีคิดท่ีสัมพันธ:

กับการแสดงออกของนิสิตให�มีลักษณะเฉพาะตน โดยไมAได�ละเมิดองค:ความรู�ของผู�อ่ืน พร�อมท้ังยินยอมปรับปรุง
แก�ไขจากคําชี้แนะของอาจารย:ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการดุริยนิพนธ: 
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 5.6.2 การประเมินด�านผลงานสร�างสรรค:จากผลงาน 1 ชุด  (จํานวนชิ้นงานตามความเหมาะสมท่ี
เห็นชอบด�วยคณะกรรมการดุริยนิพนธ:) พิจารณาคุณคAาของผลงานท่ีมีความคิดสอดคล�องกับการแสดงดนตรีและ 
เทคโนโลยีและการประพันธ: ท่ีสามารถนําเสนอได�ตามวัตถุประสงค:ของผู�สร�างสรรค: 

 5.6.3 เอกสารประกอบผลงานสร�างสรรค: โดยแสดงถึงกระบวนการวิธีการสร�างสรรค:ท่ีแสดงองค:
ความรู�ท้ังข�อมูล การศึกษา วิเคราะห: สังเคราะห:เปYนผลงานและสรุปผลการสร�างสรรค:ผลงานดุริยนิพนธ: 

 5.6.4 การเผยแพรAผลงานในรูปแบบการแสดงตAอสาธารณชน ประเมินจากคุณภาพงานผAาน
คณะกรรมการ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

ด�านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตAงกาย 
การเข�าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ:ท่ีดี และการวางตัว
ในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
และในกิจกรรมปeจฉิมนิเทศ กAอนท่ีนิสิต
จะสําเร็จการศึกษา 

วิชาทักษะดนตรี 1-7 
วิชาการรวมวงดนตรี 1-6 
วิชาการจัดการวงดนตรี 
วิชาการอํานวยเพลง 

ด�านภาวะผู�นํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- กําหนดให�มีรายวิชาซ่ึงนิสิตต�อง
ทํางานเปYนกลุA ม และมีการกําหนด
หัวหน�ากลุAมในการทํารายงานตลอดจน 
กําหนดให� ทุ กคน มีสA วนรAวมในการ
นําเสนอรายงาน เพ่ือเปYนการฝhกให�นิสิต
ได�สร�างภาวะผู�นําและการเปYนสมาชิก
กลุAมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให�
นิสิตหมุนเวียนกันเปYนหัวหน�าในการ
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝhกให�นิสิตมีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร�างวินัยในตนเอง 
เชAน การเข�าเรียนตรงเวลาเข�าเรียน
อยAางสมํ่าเสมอ การมีสAวนรAวมในชั้น
เรียน เสริมความกล�าในการแสดงความ
คิดเห็น 

วิชาการรวมวงดนตรี 1-6 
วิชาการจัดการวงดนตรี 
วิชาการอํานวยเพลง 
วิชาทักษะดนตรี 1-7 
วิชาการขับร�องประสานเสียง 
วิชาการบรรเลงเปXยโนประกอบ
เพลง 1-2 
วิชาคีตลักษณ:และการวิเคราะห: 
1-2 
วิชาประวัติดนตรีสมัยนิยม 
วิชาประวัติดนตรีตะวันตก 1-2 
วิ ช า ท ฤ ษ ฎี ด น ต รี ปe จ จุ บั น
ประยุกต: 1-2 
วิชาทฤษฎีดนตรี 1-2 
วิชาโสตทักษะและการอAานโน�ต 
1-2 

ทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีสAงเสริม
ให�นิสิตเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยใช�การ
สอนท่ียึดผู�เรียนเปYนสําคัญ 

วิชาดุริยนิพนธ: 
วิชาสัมมนาดนตรี 
วิชาพ้ืนฐานวิจัยด�านดนตรี 
วิชาดนตรีวิจารณ: 
วิชาดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

มีความสามารถด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดการเรียนการสอนท่ีสAงเสริมการ
ใช� เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  เชA น  
การสืบค�นจากห�องสมุด จากฐานข�อมูล 
ตA า ง  ๆ  ก ารจั ด การ เรี ยนแบ บ  e - 
learning 

วิชาดุริยนิพนธ: 
วิชาการประพันธ:เพลง 1-4 
วิ ช าวิ ช า คี ต ลั กษ ณ: แล ะการ
วิเคราะห: 1-2 
วิชาทักษะคอมพิวเตอร:ดนตรี 
วิชาเทคโนโลยีดนตรี 
วิชาการบันทึกเสียงดนตรี 1-3 
วิชาสัมมนาดนตรี 
วิชาพ้ืนฐานวิจัยด�านดนตรี 
วิชาดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน 
วิชาทฤษฎีสําหรับท้ังวงดนตรี 1 
- 2 
วิชาสวนศาสตร:ทางดนตรี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู&ในแต8ละด&าน  
ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอนที่ใช&พัฒนาการเรียนรู& กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู& 

1. ด&านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ซื่อสัตย:สุจริต มีวินัย และมีความ
รับผิดชอบตAอตนเองและสังคม 
 1.2 มีทัศนคติที่เป̂ดกว�าง ยอมรับฟeงแนวคิด
ของผู�อื่น 
 1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 
 

- มี รายวิชา เนื้ อหาเกี่ยวข�องกับ คุณ ธรรมและ
จริยธรรม  ปลูกฝeงให�นิสิต มีระเบียบวินัยโดยเน�นการ
เข�าชั้นเรียนให�ตรงเวลา การแตAงกายที่เปYนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต�องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุAมนั้นต�องฝhกให�รู�หน�าที่ของการ
เปYนผู�นํากลุAมและการเปYนสมาชิกกลุAมมีความซื่อสัตย: 
นอกจากนี้อาจารย:ผู�สอนทุกคนต�องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเปYนแบบอยAางที่ดีแกAนิสิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสAงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข�าชั้น
เรียนการสAงงานที่ได�รับมอบหมายและการรAวม
กิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร�อมเพรียงของ
นิสิตในการเข�ารAวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย 
4) ประเมินจากการสอบในรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวของ
กับคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด&านความรู& 
 2.1 อธิบายหลักการและทฤษฏีที่สําคัญทางดุริ
ยางคศาสตร: และศาสตร:อื่นที่เกี่ยวข�อง 
 2.2 เสนอแนวทางค�นคว�า แก�ปeญหา และพัฒนา
ทางด�านดุริยางคศาสตร:อยAางเปYนระบบ 
 2.3 อธิบายบริบททางสังคม ภูมิปeญญาและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับความรู�ทางดุริยางคศาสตร: 
 2.4 อธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านดุริยางคศาสตร: 

- ใช�การสอนโดยเน�นผู�เรียนเปYนสําคัญให�เปYนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ จัดประสบการณ:การเรียนรู� หรือเชิญ
ผู�เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ:ตรงมาเปYนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

1) การทดสอบยAอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากกิจกรรม และการจัดประสบการณ:
การเรียนรู� 
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ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอนที่ใช&พัฒนาการเรียนรู& กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู& 

3. ด&านทักษะทางปIญญา 
 3.1 นําเสนอข�อมูลจากการค�นคว�า รวบรวม 
และประเมินข�อมูล จากแหลAงข�อมูลที่หลากหลาย
อยAางมีวิจารณญาณ 
 3.2 เสนอแนวทางแก�ไขปeญหาได�อยAางสร�างสรรค:
โดยผAานกระบวนการวิเคราะห: และ สังเคราะห: 
 3.3 ผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพทาง
ดนตรีโดยบูรณาการความรู�กับศาสตร:อื่น 
 3.4 สร�างสรรค:งานทางวิชาการและวิชาชีพทาง
ดนตรีอยAางมีเชาวน:ปeญญา 

- จัดการเรียนการสอนที่ฝhกกระบวนการคิดวิเคราะห:  
แก�ปeญหา มีความคิดสร�างสรรค:ที่หลากหลายจัดการ
สอนแบบยึดผู�เรียนเปYนสําคัญด�วยการแก�ปeญหาจาก
สถานการณ:จําลองฝhกการอภิปรายกลุAมให�
ประสบการณ:การเรียนรู� ในสถานที่ และกลุAมบุคคลที่
หลากหลาย เพื่อเปYนการเรียนรู�วิธีการแก�ปeญหาใน
สถานการณ:นั้น 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติ
ของนิสิต เชAน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน ประเมินจากการจัดกิจกรรม  การทดสอบโดย
ใช�แบบทดสอบหรือสัมภาษณ:เปYนต�น 
 

4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1 แสดงความเปYนผู�นําอยAางเข�าใจบทบาท
หน�าที่ของตนเอง รับฟeงความคิดเห็นของผู�อื่น และ
มนุษยสัมพันธ:ที่ดี 
 4.2 แสดงความรับผิดชอบตAองานของตนเอง และ
สามารถทํางานรAวมกับผู�อื่นได�อยAางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 แสดงสามารถแสดงความคิดเห็นอยAางมี
เหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตAาง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นการทํางานเปYน
กลุAม ให�นิสิตเรียนรู�การทํางานที่ต�องประสานงานกับ
บุคคลหรือองค:กรภายในและภายนอก ตลอดจนมีการ
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตAอตนเองและสังคม
การมีมนุษยสัมพันธ:การปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ:
และวัฒนธรรมองค:กรเข�าไปในรายวิชาตAาง ๆ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต ใน
การนําเสนอผลงานกลุAมสั งเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรAวมกิจกรรมตAาง ๆ ประเมินจากผล
ของการจัดกิจกรรม ประเมินจากเพื่อนที่ทํางานใน
กลุAม 
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ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอนที่ใช&พัฒนาการเรียนรู& กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู& 

5. ด&านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สื่อสารด�วยการพูด ฟeง อAาน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช�วิธีสื่อสารทางศิลปกรรม 
และนําเสนองานได�อยAางมีประสิทธิภาพ 

5.2 เลือกใช� เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค�นข�อมูลเพื่อการสร�างสรรค:ผลงานหรือการ
นําเสนอผลงานได�อยAางมีประสิทธิภาพ 

5.3 ป ระ ยุ ก ต: ใช� ค ว าม รู� เชิ ง ตั ว เล ขห รื อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานดุริยางคศาสตร:  

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตAาง ๆ ให�นิสิตได�
วิเคราะห: สถานการณ:จําลองและสถานการณ:เสมือน
จริง และนําเสนอการแก�ปeญหาที่ เหมาะสมให� มี
การศึกษาค�นคว�าโดยใช� เทคโนโลยี สรุปผลและ
นําเสนอในรูปแบบตAาง ๆ  ที่เหมาะสมให�มีการจัด
แสดงผลงานดนตรีโดยนําเสนอตAอกลุAมบุคคลที่
แตกตAางกัน 
 

  1 ) ป ระ เมิ น จาก เท ค นิ คการ นํ า เสน อ โดย ใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร:และสถิติ 
  2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการ
อภิปรายกรณีศึกษาตAาง ๆ ที่มีการนําเสนอตAอชั้นเรียน 
  3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานดนตรีหรือการ
จัดแสดงตAอกลุAมบุคคลที่แตกตAางกัน 
 

6. ทักษะพิสัยทางด&านดนตรี 
6.1 แสดงทักษะพื้นฐานความเปYนนักดนตรี  
6.2 แสดงทักษะในการปฏิบัติเครื่องมืออยAาง

ถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ 
6.3 แสดงผลงานสร�างสรรค:เฉพาะบุคคล

โดยใช�ทักษะทางดุริยางคศาสตร: 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นการปฏิบัติ ใน
รูปแบบของการสาธิต การปฏิบัติตามอยAาง สAงเสริม
ความคิดสร�างสรรค:ของผู�เรียนเชิญผู�เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติดนตรีประเภทตAาง ๆ เปYนวิทยากรถAายทอด
ความรู� ให�แกA นิสิต นํานิสิตไปชมการแสดงดนตรี
ประเภทตAาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหนAวยงานตAาง ๆ จัด
กิ จก รรม ให� นิ สิ ต ได� มี โอก าสบ รร เล งด น ต รี ใน
สถานการณ:จริง 

  1)  ประเมินผู�เรียนตามสภาพจริง. 
  2)  ประเมินจากจํานวนชั่วโมงการฝhกซ�อมสAวนตัวและ
พัฒนาการในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
  3)  ประเมินจากผลการแสดงและการรAวมกิจกรรม
การบรรเลงดนตรีในโอกาสตAาง ๆ  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู&จากหลักสูตรสู8รายวิชา 
 (Curriculum Mapping)   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลการเรียนรู&ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ด&านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน�นความซ่ือสัตย:สุจริต สุภาพ อAอนน�อมถAอมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยAางพอเพียง 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน�าท่ีท้ังตAอตนเองและผู�อ่ืน 

2. ด&านความรู& 
2.1 มีความรอบรู�ในศาสตร:ตAาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน:กว�างไกล มีความเข�าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด&านทักษะทางปIญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห: สังเคราะห:อยAางเปYนระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร:ตAาง ๆ ไปประยุกต:เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได� 
3.3 มีความใฝpรู�และสามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 

4. ด&านทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตAอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ:ท่ีดี เคารพและให�คุณคAาแกAตนเองและผู�อ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรAวมกับผู�อ่ืนท้ังในฐานะผู�นําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกตAางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู�ท่ีจะอยูAรAวมกับสมาชิกในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได�อยAางมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบค�น รวบรวมข�อมูล วิเคราะห: สังเคราะห: สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใช�ภาษาไทยหรือภาษาตAางประเทศได�อยAางมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศอยAางเหมาะสมและรู�เทAาทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต8อผลการเรียนรู&จากหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
� ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว8าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ8มการใช&ภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา � � �  �  � �  �  � � 

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  � � � � �    � � �  

0000122  การอAานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  � � � � �    � � �  
กลุ8มบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต � � � �  �   �    � 
0000162  สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต �  � � � � �   �  � � 
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � �  � � � � �  

กลุ8มวิชาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา � � � � � �  � � � �  � 

0000263  วิถีชุมชนท�องถิ่น � � � � � �  � � � �  � 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว8าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ8มวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมAา  � � �  � �  �  � �  
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  � � �  � �  �  � �  
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  � � �  � �  �  � �  
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุpน  � � �  � �  �  � �  
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน  � � �  � �  �  � �  
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  � �   �   �  � �  
0000163  วิถีอาเซียน  � � � � �  �   �  � 
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต  � � � � �     � �  
0000165  ชมศิลปf ดูหนัง ฟeงเพลง � �  � �      � � � 
0000166  ไฟฟkากับชีวิต  � � � � � �   � � �  
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม  � � � � � �  � �  �  
0000168  การอAานเพื่อชีวิต � � �  �  � �    �  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว8าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  � � �  �  � � �    
0000264  เศรษฐศาสตร:และการจัดการ  � �  � �    � �  � 
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา     
              คุณภาพชีวิต 

� � � � � � �  �   �  

0000266  เศรษฐกิจสร�างสรรค: �  �  � � � �  �  �  
0000267  ทัศนศิลปfและสังคีตวิจักษ: �   � � �     � � � 
0000268  การเมืองการปกครองไทย  � � � � �    � � �  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู&จากหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู&ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

1. ด&านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซ่ือสัตย:สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตAอตนเองและสังคม 
1.2 มีทัศนคติท่ีเป̂ดกว�าง ยอมรับฟeงแนวคิดของผู�อ่ืน 
1.3  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ  

2. ด&านความรู& 
2.1 อธิบายหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญทางดุริยางคศาสตร: และศาสตร:อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
2.2 เสนอแนวทางค�นคว�า แก�ปeญหา และพัฒนาทางด�านดุริยางคศาสตร:อยAางเปYนระบบ 
2.3 อธิบายบริบททางสังคม ภูมิปeญญาและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับความรู�ทางดุริยางคศาสตร: 
2.4 อธิบายเก่ียวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านดุริยางคศาสตร: 

3. ด&านทักษะทางปIญญา 
3.1 นําเสนอข�อมูลจากการค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูลจากแหลAงข�อมูลท่ีหลากหลายอยAางมี

วิจารณญาณ 
3.2 เสนอแนวทางแก�ไขปeญหาได�อยAางสร�างสรรค:โดยผAานกระบวนการวิเคราะห: และ สังเคราะห: 
3.3 ผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีโดยบูรณาการความรู�กับศาสตร:อ่ืน 
3.4 สร�างสรรค:งานทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีอยAางมีเชาวน:ปeญญา 

4. ด&านทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 แสดงความเปYนผู�นําอยAางเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง รับฟeงความคิดเห็นของผู�อ่ืนและมนุษย

สัมพันธ:ท่ีดี 
4.2 แสดงความรับผิดชอบตAองานของตนเอง และสามารถทํางานรAวมกับผู�อ่ืนได�อยAางมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอยAางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตAาง 

5. ด&านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สื่อสารด�วยการพูด ฟeง อAาน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช�วิธีสื่อสารทางศิลปกรรม และ
นําเสนองานได�อยAางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูลเพ่ือการสร�างสรรค:ผลงานหรือการนําเสนอผลงานได�
อยAางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ประยุกต:ใช�ความรู�เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงานดุริยางคศาสตร:  

6. ด&านทักษะพิสัยทางด&านดนตรี 
6.1 แสดงทักษะพ้ืนฐานความเปYนนักดนตรี  
6.2 แสดงทักษะในการปฏิบัติเครื่องมืออยAางถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ 
6.3 แสดงผลงานสร�างสรรค:เฉพาะบุคคลโดยใช�ทักษะทางดุริยางคศาสตร: 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู&จากหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 � ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ELO 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
ทางด&านดนตรี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด&าน                      
0604111 ทฤษฎีดนตรี 1 1,2 �   �                 
0604112 ทฤษฎีดนตรี 2 1,2 �   �                 
0604125 โสตทักษะและการอAานโน�ต 1 1,7 �            �     �   
0604126 โสตทักษะและการอAานโน�ต 2 1,7 �            �     �   
0604213 ประวัติการดนตรีตะวันตก 1 2 �     �               
0604214 ดนตรไีทยและดนตรีอาเซียน 2      �               
0604215 ประวัติการดนตรีตะวันตก 2 2 �     �               
0604229 ทักษะคอมพิวเตอร:ดนตร ี 6                 �    
0604252 ดนตรีพื้นบ�านภาคใต� 2,7      �             �  
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รายวิชา ELO 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
ทางด&านดนตรี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
วิชาเอก                      
     วิชาบังคับร8วม                      
0604141 ทักษะดนตรี 1 7 �            �     � �  
0604142 ทักษะดนตรี 2 7 �            �     � �  
0604171 การรวมวงดนตรี 1 4  � �          �     � �  
0604172 การรวมวงดนตรี 2 4  � �          �     � �  
0604227 การขับร�องประสานเสียง 1 7 �            �     �   
0604228 การขับร�องประสานเสียง 2 7 �            �     �   
0604231 ทฤษฏีการประสานเสียง 1 2    �                 
0604232 ทฤษฏีการประสานเสียง 2 3           �          
0604243 ทักษะดนตรี 3 7 �            �     � �  
0604244 ทักษะดนตรี 4 7 �            �     � �  
0604273 การรวมวงดนตรี 3 4,7  � �          �     � �  
0604274 การรวมวงดนตรี 4 4,7  � �          �     � �  
0604281 เทคโนโลยีดนตร ี 2,6    �             �    
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รายวิชา ELO 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
ทางด&านดนตรี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
0604333 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 1 2    �                 

0604334 ทฤษฎีสําหรับทั้งวงดนตรี 1 2    �                 
0604335 สวนศาสตร:ทางดนตร ี 2    �             �    
0604336 ทฤษฎีสําหรับทั้งวงดนตรี 2 2    �       �          
0604337 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตร ี 6 �            �  �      
0604353 ประวัตดินตรสีมัยนิยม 2 �     �  �             
0604361 คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 1 2    �                 
0604382 ธุรกิจดนตร ี 1,2 �   �   �              
0604464 พื้นฐานวิจัยด�านดนตร ี 2  �   �   �             
0604465  สัมมนาดนตรี  1  �      �       �      
0604491 ดุริยนิพนธ: 1,2,7 � �    �  � � � �   �  �    � 
วิชาบังคับเฉพาะกลุ8ม                      
     เครื่องมือเอกเปAยโน                      
0604122 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 1 7 �  �                �  
0604124 การบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 2 7 �  �                �  
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รายวิชา ELO 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
ทางด&านดนตรี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
     เครื่องมือเอกอื่นๆ                      
0604121 คีย:บอร:ด 1 7 �                 �   
0604123 คีย:บอร:ด 2 7 �                 �   
หมวดวิชาเลือก                      
    กลุ8ม 1 การแสดงดนตรี                      
0604345 ทักษะดนตรี 5 7 �                  � � 
0604346 ทักษะดนตรี 6 7 �                  � � 
0604362 ดนตรีวิจารณ: 1,3 �   �         �     �   

0604375 การรวมวงดนตรี 5 4  � �          �     � �  
0604376 การรวมวงดนตรี 6 4  � �          �     � �  
0604384 การอํานวยเพลง 1,2,4  � �         �      �   
0604447 ทักษะดนตรี 7 7 �               �   � � 
0604486 การจัดการวงดนตร ี 1,2  � � � �  �    � �    �    � 
    กลุ8ม 2 เทคโนโลยีและการประพันธ�                      

0604251 การประพันธ:เพลง 1 2 �   �    �  �   �       � 
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รายวิชา ELO 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู& 3. ทักษะทางปIญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
ทางด&านดนตรี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
0604337 ทฤษฎีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 2 2    �       �          

0604354 การประพันธ:เพลง 2 2 �   �    �  �   �       � 
0604355 การประพันธ:เพลง 3 2         �  �         � 

0604383 การบันทึกเสียงดนตรี 1 2    �                 
0604385 การบันทึกเสียงดนตรี 2 6                 �    
0604456 การประพันธ:เพลง 4 7           �         � 

0604463 คีตลักษณ:และการวิเคราะห: 2 2 �   �          � �      
0604487 การบันทึกเสียงดนตรี 3 6                 �    
รวม � ความรับผิดชอบหลัก   27 11 10 17 2 6 2 6 2 3 7 2 18 2 3 3 5 18 16 9 
รวม  ความรับผิดชอบรอง   27 12 0 12 4 4 11 7 6 4 5 4 17 12 5 5 6 0 0 0 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให&ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมAน�อยกวAาร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น จึงจะ

ได�รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตAละรายวิชาเปYนแบบระดับข้ัน โดยเปYนไป
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วAาด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 (ภาคผนวก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

การทวนสอบระดับรายวิชา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการหลักสูตรจัด

ประชุมพิจารณาความเหมาะสมให�เปYนไปตามแผนการสอน 
      การทวนสอบระดับหลักสูตร 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ของนิสิต 

 
3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร�างหลักสูตร สอบผAานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ:ทุก
รายวิชาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี้ ต�องมีคAาเฉลี่ยสะสมไมAน�อยกวAา 2.00 และต�องเปYนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วAาด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 8 ข�อ 37 และข�อ 38 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม8 
ระดับมหาวิทยาลัย 
1. อาจารย:ใหมAทุกคนต�องเข�ารับการปฐมนิเทศอาจารย:ใหมA  
2. อาจารย:ใหมAทุกคนต�องได�รับการฝhกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย:มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ระดับคณะ  
1. อาจารย:ใหมAทุกคนเข�าโครงการปฐมนิเทศในระดับคณะประกอบด�วย 
(1) ให�คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู�และปรับตัวเองเข�าสูAการเปYนอาจารย:ในคณะ 
(2) ให�คําแนะนําและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต�องสอนคูAกับอาจารย:พ่ีเลี้ยง 
(3) คณะมอบหมายอาจารย:พ่ีเลี้ยงเพ่ือให�คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย:ใหมA 
(4) แนะนําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตAาง ๆ ของคณะ 
(5) ประเมินและติดตามความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของอาจารย:ใหมA 
2. อาจารย:ทุกคนได�รับการพัฒนาอยAางท่ัวถึงในด�านจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาวิชาการภายในคณะและสAงเสริมให�เข�ารAวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
(1) สนับสนุนให�เข�ารAวมอบรม ประชุมวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2) เข�ารAวมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตAางประเทศ 
(3) ศึกษาดูงานและฝhกอบรมท้ังในประเทศและตAางประเทศ 
(4) รAวมทีมวิจัยกับนักวิจัย อาจารย:ในคณะหรือภายนอกคณะและมีการเผยแพรAผลงานวิจัย 
ระดับหลักสูตร  
1.  ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องได�แกAรายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงค:ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูAมือนิสิต ให�อาจารย:ใหมA 
2.  ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ:การ

สอนและการประเมินผล ให�แกAอาจารย:ผู�สอนรวมท้ังอาจารย:ใหมA 
 
2. การพัฒนาความรู&และทักษะให&แก8อาจารย� 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด�านการสอนอยAางมีสAวนรAวมระหวAางผู�สอน ผู�บริหาร และผู�เรียน 
 2.1.2  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ: อภิปรายปeญหาและแนวทางการแก�ไข ระหวAาง

อาจารย:ในสาขาวิชา 
 2.1.4  การสนับสนุนให�อาจารย:เข�ารAวมประชุม/ฝhกอบรมภายนอกสถาบันและนําการเรียนรู�มาถAายทอด

ในสาขา 
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 2.1.5  พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.1.6  มีงบประมาณสําหรับการเข�ารAวมสัมมนาวิชาการทางด�านวิชาชีพดนตรี 
 2.1.7  มีงบประมาณฝhกอบรมทักษะเฉพาะทางท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพดนตรี 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด&านอ่ืน ๆ  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 -  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด&านอ่ืน ๆ  
  -   การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย: การรAวมเครือขAาย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย: 
  -  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืน ๆ เชAน การวิจัย การสร�างสรรค: การทําผลงานทาง

วิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตAอ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได�แกA มีอาจารย:ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเปYนผู�กํากับดูแลบริหารจัดการหลักสูตรให�เปYนไปตามเกณฑ:มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ  

1. มีอาจารย:ประจําหลักสูตร ไมAน�อยกวAา 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. อาจารย:ประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติเปYนอาจารย:ผู�รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย:ผู�สอน 
3. มีการประเมินหลักสูตรจากผู�มีสAวนได�สAวนเสียทุกปXและดําเนินปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปX  
4. การดําเนินงานเปYนไปตามตัวบAงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล มุAงเน�นการพัฒนาคนในทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี การสร�างสรรค:ผลงานด�านดนตรี มีความรู�ด�านเทคโนโลยีดนตรี คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักใน
คุณคAาศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน ซ่ึงเปYนรากฐานในการพัฒนาประเทศตAอไป ดังนั้นเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแล�ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางดุริยางคศาสตร: มีความ 
รับผิดชอบตAอตนเองและสังคม 

2. มีความรู�ในหลักของฐานศาสตร:ทางดุริยางคศาสตร:ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
สามารถสร�างสรรค:ผลงานทางดุริยางคศาสตร:เพ่ือประกอบอาชีพได� 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห: สังเคราะห: และประเมินคุณคAาทางสุนทรียะได�อยAางมี 
วิจารณญาณ 

4.  มีความสามารถในการทํางานรAวมกับผู�อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางดุริยางคศาสตร: 
5. สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดท่ีเปYนรูปธรรม ผAานผลงานทางดุริยางคศาสตร: 
6. สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาตAางประเทศในการสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีได�ดี 
7. สามารถแสดงออกและพัฒนาทางดุริยางคศาสตร:ได�ตามความถนัดและความสามารถ 

เฉพาะตน 
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3. นิสิต 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิตและการควบคุม ดูแลและพัฒนานิสิตดังนี้  
3.1 การรับนิสิต 
 3.1.1 มีการกําหนดแผนการรับนิสิต โดยการพิจารณาจํานวนรับนิสิตพิจารณาจากจํานวนรับตามท่ีระบุ

ใน มคอ.2 และการยืนยันแผนการรับจากคณะ 
 3.1.2 การกําหนดโครงการรับนิสิต มีการกําหนดโครงการรับนิสิต ออกเปYน 3 กลุAม คือ โครงการโควตา

พิเศษของมหาวิทยาลัย โครงการโควตาพิเศษของแตAละสาขาวิชาและโครงการรับสมัครปกติ เม่ือสภาวิชาการ
อนุมัติเห็นชอบโครงการรับนิสิตมีการกําหนดจํานวนรับนิสิตในแตAละโครงการ โดยภารกิจรับนิสิตทําหนังสือแจ�งให�
คณะระบุจํานวนรับนิสิตในแตAละโครงการของแตAละหลักสูตร/สาขาวิชา  

 3.1.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ:การรับสมัครนิสิตใหมA โดยประชาสัมพันธ:ผAานเว็บไซต:ระบบการรับนิสิต
ใหมA และการออกประชาสัมพันธ:ในพ้ืนท่ีผAานโครงการตAางๆของหลักสูตร 

 3.1.4 ดําเนินการสอบและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยแตAงต้ัง  
 3.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ผAานเว็บไซต:ระบบการรับสมัครนิสิตใหมA  
3.2 การเตรียมความพร&อมก8อนเข&าศึกษา 

 ในการเตรียมความพร�อมกAอนเข�าศึกษาหลักสูตรมีโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชา

ดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต นิสิตใหมA เพ่ือได�เรียนรู�และปรับพ้ืนฐานการเรียนรู�ทางดนตรีสําหรับเตรียม
ความพร�อมกAอนเป̂ดภาคเรียน รวมท้ังสร�างความคุ�นเคยกAอนการเรียนจริง โดยจะดําเนินการชAวงกAอนเป̂ดเทอมของ
ทุกปXการศึกษา  

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข&อร&องเรียนของนิสิต 
เม่ือสิ้นสุดปXการศึกษามหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินของนิสิตรวมถึงหลักสูตรได�ทําการเป̂ดรับเรื่อง

ร�องเรียนจากนิสิต นอกเหนือจากชAองทางอ่ืนๆ เชAน กลAองรับความคิดเห็น การร�องเรียนผAานอาจารย:ท่ีปรึกษา ท้ังนี้
หลักสูตรมีข้ันตอนการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิตโดยประชุมพิจารณาของอาจารย:ประจําหลักสูตร เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแก�ไขหากเปYนการบริหารจัดการระดับสาขาวิชาหรือคณะก็จะทําการแจ�งไปตามลําดับและแจ�ง
นิสิตทราบผลการดําเนินงาน  
 
4. อาจารย� 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย:นั้น มีกระบวนการต้ังแตAการรับอาจารย:ใหมA  การสAงเสริมคุณสมบัติ  
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและความก�าวหน�าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย:ดังนี้ 

4.1  การรับอาจารย:ใหมA  ซ่ึงดําเนินการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย:ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว�
อยAางชัดเจน ดังนี้  

4.1.1 สาขาวิชาและคณะกําหนดคุณสมบัติทางด�านคุณวุฒิ  ผลการศึกษา ความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ:ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของหลักสูตร  

4.1.2 มหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรับสมัคร  
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4.1.3 มหาวิทยาลัย จัดทําคําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย:  ตามโครงสร�างท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และการเสนอชื่อจากสาขาวิชา  

4.1.4 การพิจารณาคัดเลือกจะมีท้ังการสอบข�อเขียน การสอบสอนและการสอบสัมภาษณ:  
4.2  การบริหารอาจารย: หลักสูตรดําเนินการตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย วAาด�วยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (รวมท้ังมีมาตรการภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย:ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใน
การบริหารอาจารย: ได�แกA วางแผนงบประมาณสAงเสริม/พัฒนาบุคลากร  

4.3  การสAงเสริมและพัฒนาอาจารย:  หลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
4.3.1  มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เชAนการเข�ารAวมอบรม สัมมนา หรือการประชุม

ทางวิชาการเปYนรายบุคคล  
4.3.2  หลักสูตรกําหนดให�อาจารย:ประจําทุกคนต�องมีการพัฒนาตนเองอยAางน�อยปXละ 1 ครั้ง  
4.3.3  คณะและสาขาวิชามีการสนับสนุน สAงเสริมการสร�างสรรค:และเผยแพรAผลงานสร�างสรรค: เชAน

โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการรAวมกับสถาบันตAางๆท้ังในและตAางประเทศ  
4.3.4  คณะมีประกาศหลักเกณฑ:การสนับสนุนคAาตอบแทนการเผยแพรAผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค:

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ:ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
4.3.5  คณะมีหลักเกณฑ:การสนับสนุนคAาตอบแทนการตีพิมพ:ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
4.3.6  ควบคุม กํากับ สAงเสริมให�อาจารย:พัฒนาตนเอง โดยอาจารย:ต�องรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ตามแบบฟอร:มท่ีกําหนด 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู&เรียน 
5.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล มุAงเน�นการพัฒนาคนในทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี การสร�างสรรค:ผลงานด�านดนตรี มีความรู�ด�านเทคโนโลยีดนตรี คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในคุณคAา
ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน ซ่ึงเปYนรากฐานในการพัฒนาประเทศตAอไปและมีความเก่ียวพันกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในด�านการสAงเสริมสนับสนุนด�านศิลปวัฒนธรรมซ่ึงมีเอกลักษณ: ท�องถ่ินและของชาติ ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังนี้   

5.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางดุริยางคศาสตร: มีความรับผิดชอบ
ตAอตนเองและสังคม 

5.1.2 มีความรู�ในหลักของฐานศาสตร:ทางดุริยางคศาสตร:ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
สร�างสรรค:ผลงานทางดุริยางคศาสตร:เพ่ือประกอบอาชีพได� 

5.1.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห:  สังเคราะห: และประเมินคุณคAาทางสุนทรียะได�อยAางมี
วิจารณญาณ 

5.1.4 มีความสามารถในการทํางานรAวมกับผู�อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางดุริยางคศาสตร: 
5.1.5 สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดท่ีเปYนรูปธรรม ผAานผลงานทางดุริยางคศาสตร: 
5.1.6 สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาตAางประเทศในการสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีได�ดี 
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5.1.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทางดุริยางคศาสตร:ได�ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
ดังนั้นหลักสูตรจึงได�มีการจัดโครงสร�างรายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติและรายวิชาทฤษฎีทางทักษะ

การปฏิบัติเครื่องดนตรี การสร�างสรรค:ผลงานด�านดนตรี มีความรู�ด�านเทคโนโลยีดนตรี ท่ีนิสิตสามารถนําไป
ประยุกต:ใช�ในการประกอบอาชีพ และมีรายวิชาท่ีเปYนเอกลักษณ:บAงบอกถึงภูมิภาคและความเปYนรAวมสมัยสากล 
โดยกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข�อง เชAน รายวิชาดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน เปYนต�น 

5.2  การกําหนดผู�สอน  
5.2.1  หลักสูตรมีการประชุมแผนการเป̂ดรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตามกําหนดการของ

สAวนงานวิชาการคณะ  
5.2.2  คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย:ผู�สอนรAวมกันประชุมพิจารณากําหนดผู�สอนตามแผนการ

เป̂ดรายวิชา โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญ ความชํานาญในรายวิชานั้นๆ และมีกระจายความเหมาะสมทาง
ภาระงานสอนท่ีสอดคล�องตามเกณฑ:  

5.2.3  ในกรณีท่ีกรรมกรรมการหลักสูตรมีการประเมินรAวมกันวAาควรมีการเพ่ิมเติมทักษะจาก
บุคคลภายนอกหรือผู�เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ จะมีการเชิญอาจารย:พิเศษตามความเหมาะสม โดยจัดสอนเด่ียวหรือคูAกับ
อาจารย:ผู�สอนในหลักสูตรเพ่ือให�นิสิตได�รับความรู�หรือมุมมองท่ีแตกตAางเพ่ือใช�ในการพัฒนาตนเองตAอไป  

5.3  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู� (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน 
5.3.1   สAวนงานวิชาการคณะ กําหนดให�ผู�สอนดําเนินการสAง มคอ.3 กAอนวันเป̂ดภาคการศึกษา  
5.3.2  กรรมการหลักสูตรกํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และกําหนดการตรวจสอบ พิจารณาความ

ถูกต�อง เหมาะสม กAอนสAงไปยังคณะ  
5.3.3  กรรมการหลักสูตรมีการติดตาม ประเมินการเรียนการสอนโดยการรAวมพิจารณาและ ประเมินผล

งานศิลปกรรมของนิสิต มีการกําหนดการพิจารณาผลการเรียนรู� เพ่ือประเมินการเรียนการสอน โดยนําผลท่ีได�จาก
การ ประเมินท้ังข�อเสียและข�อเสนอ ชี้แจงกับอาจารย:ผู�สอน เพ่ือเปYนแนวทางแก�ไข และพัฒนาให�แกAผู�สอนตAอไป  

5.4   การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผู�เรียน ดังนี้  
5.4.1   หลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ:การประเมินนิสิตให�สอดคล�องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) ของหลักสูตรตAออาจารย:ผู�รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษานั้นๆเพ่ือนําเกณฑ:ไปปฏิบัติ/จัดทํา มคอ.3  

5.4.2   อาจารย:ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย:ผู�สอน ดําเนินการจัดทํามคอ. 3 ตามเกณฑ:ท่ีประชุม
ดังนี้        

-  อาจารย:ผู�สอนทําการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ:การประเมิน/เครื่องมือในการประเมินฯลฯ ให�
นิสิตทราบ/มีสAวนรAวม  

-  อาจารย:กําหนดเกณฑ: และวิธีการประเมิน ในสัปดาห:แรกของภาคเรียน  
-  หากมีการเปลี่ยนแปลงตามข�อตกลงรAวมกันระหวAางอาจารย:และนิสิตให�นําผลมาปรับแก�ไขใน มคอ.3 

(รายวิชาเดียวกันควรมี มคอ.3และวิธีการประเมินเปYนแนวทางเดียวกัน)   
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-  น้ําหนักขององค:ประกอบในการประเมินสอดคล�องกับจุดเน�นในรายวิชา (วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ สัมมนา)  
-  การประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง(เครื่องมือท่ีมีความหลากหลายเชAน ข�อสอบปรนัย อัตนัย 

สอบปฏิบัติ รายงานท่ีได�รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม เปYนต�น)  
-  อาจารย:ผู�สอนแจ�งผลการเรียนรู�แกAนิสิต 

5.5  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนิสิต 
5.5.1   อาจารย:ประจําหลักสูตรมีสAวนรAวมในการเปYนกรรมการประเมินผลงานสร�างสรรค: หรือผลงาน

จากรายวิชาฝhกปฏิบัติในรายวิชาตAาง ๆ  
5.5.2   อาจารย:ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการตัดเกรดหรือการวัดผลการเรียนรู�จากรายงาน มคอ.

5 หากมีการให�เกรด A หรือ I เปYนจํานวนมากต�องมีการชี้แจงการวัดและประเมินผลตAอคณะกรรมการหลักสูตร
และท่ีประชุมสาขาหากเห็นวAาไมAเหมาะสมและมีเหตุผลอันควรต�องดําเนินการตามมติของประชุม 

5.6  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
5.6.1  หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามการจัดทํารายงานการประเมินผลการเรียนรู� มคอ.5 โดยกําหนดให�

ผู�สอนดําเนินการสAงให�กรรมการหลักสูตรตรวจสอบและพิจารณาภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  
5.6.2  หลักสูตรรAวมกันพิจารณา ประเมินผลการเรียนรู� ตามรายงาน มคอ.5 หากมีข�อผิดปกติของการ

รายงานผล เชAน การตัดเกรด และผลการเรียนรู�ไมAเปYนไปตาม มคอ.3 จะดําเนินการเชิญอาจารย:ผู�สอนชี้แจงและ
ดําเนินการแก�ไข กAอนสAงสAวนวิชาการคณะเพ่ือดําเนินการตAอไป  
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู& 

6.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสAวนรAวมของอาจารย:ประจําหลักสูตร เพ่ือให�มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู�   โดยอาจารย:ประจําหลักสูตรดําเนินการเพ่ือให�มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ดังนี้  

 -   สํารวจและประเมินความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของหลักสูตร เสนอไปยังสาขาวิชาและคณะ 
ตามลําดับ  

 -    ติดตามผลการดําเนินการและจัดสรรตามข�อเสนอของหลักสูตร  
 -    แจ�งนิสิตและอาจารย:ประจําหลักสูตรทราบ 
6.2   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีสิ่งสนับการเรียนรู� ดังนี้  
1. ห�องปฏิบัติการเปXยโน  
2. ห�องปฏิบัติการวงดนตรีสมัยนิยม 
3. ห�องปฏิบัติการวงหัสดนตรี  
4. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร:ดนตรี  
5. ห�องปฏิบัติการจัดแสดงดนตรีขนาดเล็ก 
6. ห�องปฏิบัติการรายบุคคล  
7. ห�องปฏิบัติการขับร�องประสานเสียง  
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8. ห�องเรียนทฤษฎีดนตรี 
9. เครื่องดนตรีสําหรับวงดุริยางค:เครื่องลมและใช�ในการเรียนการสอน 
10. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสําหรับวงขนาดเล็ก 
11. หนังสือและวารสารด�านดนตรี จากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  
โดยหลักสูตร มีการจัดสรรห�องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทาง ซ่ึงดูแลโดยหลักสูตรเอง และดําเนินการแจ�ง

ไปยังแผนกหรือหนAวยงานท่ีรับผิดชอบเชAนอาคาร สถานท่ี การจัดห�องเรียนตAางๆให�แกAหลักสูตรเพ่ิมเติมให�มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน ปeจจุบันหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเปYนวัสดุและอุปกรณ:อยูAในเกณฑ:ดีเปYนท่ี
พึงพอใจของนิสิตท้ังนี้หลักสูตรได�ประเมินความต�องการ เหมาะสมด�านสถานท่ีในการเรียนการสอนเสนอตAอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดสรรสถานท่ีเพ่ิมเติมและมีสอดคล�องกับการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ:มากข้ึน 
 
7. ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปAการศึกษา 

ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 
1. อาจารย:ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอยAางน�อยร�อยละ 80 มีสAวน
รAวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหAงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ�ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ:ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยAางน�อยกAอนการเป̂ดสอนในแตAละภาคเรียนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ:ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปXการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปXการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ:ของนิสิตตามมาตราฐานผลการ
เรียนรู�ในมคอ. 3 และ มคอ.4 อยAางน�อยร�อยละ25 ของ
รายวิชาท่ีเป̂ดสอนในแตAละปXการศึกษา 

X X X X X 

7. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ:การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปXท่ีแล�ว 

 X X X X 
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ดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปAการศึกษา 

ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 
8. อาจารย:ใหมAทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย:ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยAางน�อยปXละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมAน�อยกวAาร�อยละ 50  
ตAอปX 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตAอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมAน�อยกวAา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีตAอบัณฑิตใหมA  
เฉลี่ยไมAน�อยกวAา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ8งช้ีบังคับท่ีต&องดําเนินการ (ข&อ 1-5) ในแต8ละปA 5 5 5 5 5 
ตัวบ8งช้ีบังคับ (ข&อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ8งช้ีในแต8ละปA 8 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
ให�นิสิตประเมินผAานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช&แผนกลยุทธ�การสอน 
ให�นิสิตประเมินผAานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข�อมูลจาก 
 2.1   นิสิตปXสุดท�าย/บัณฑิตใหมA 

2.2  ผู�วAาจ�าง 
2.3  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก   
รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมข�อเสนอแนะ ข�อมูลจากนิสิต ผู�ใช�บัณฑิต ผู�ทรงคุณวุฒิ อาจารย:ประจําสาขาวิชา เสนอ 
ประเด็นท่ีจําเปYนในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํารายงานการ
ประเมินผลเสนอตAอหัวหน�าสAวนงานวิชาการ 
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ภาคผนวก ก 
คําส่ังแต8งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

1. นายทรงศักดิ์   ปIทมรุจ 
ศศ.ม. สาขาดนตรี (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร:) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526 
ตําแหน8งทางวิชาการ  ผู�ชAวยศาสตราจารย: 
ผลงานทางวิชาการ  
ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ปาหนัน  คําฝอย, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555). การศึกษาผลกระทบจาก

การจัดการบริการดนตรีในสถานบันเทิงเพ่ืออุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA จ. สงขลา.  
สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA  จังหวัดสงขลา. 

ปาหนัน  คําฝอย, ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555). ศึกษาความพึงพอใจของ
นักทAองเท่ียวท่ีมีตAอการจัดการบริการดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ.หาดใหญA จ.สงขลา.  
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA  จังหวัดสงขลา. 

 
2. นายไกรศิลปw  โสดานิล 

ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ�านสมเด็จเจ�าพระยา, 2558 
ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร:สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย: 
ผลงานทางวิชาการ  
ไกรศิลปf โสดานิล, ดรุณี อนุกูล. (2557). “Parichart Wind Orchestra “Sound of the memorable” 

ผลงานสร�างสรรค:รAวมกับนิสิต. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
24 ประจําปX 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลคAา เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA  จังหวัดสงขลา. 

ปาหนัน  คําฝอย, ไกรศิลปf  โสดานิล. (2555). การศึกษา-สังเคราะห:และนําเสนออัตลักษณ:ทางวัฒนธรรมของ
ภาคใต�เพ่ือนํามาใช� เปYนทุนในการสร�างสรรค:ให�สามารถประยุกต:ใช�ในการพัฒนาสร�างคุณคAา และ
มูลคAาเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ: ศูนย:เพ่ิมมูลคAาผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ: SMEs สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยAอม (ISMED). 
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ไกรศิลปf โสดานิล, ปรีชา กุลตัน,วศิน ศรียาภัย, อนุชิต โหรารัตน:.  (2555).  ศึกษาสภาพการจัดการบริการ
ดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA จ.สงขลา.  สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา.  

ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ปาหนัน  คําฝอย, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555).  การศึกษาผลกระทบจาก
การจัดการบริการดนตรีในสถานบันเทิงเพ่ืออุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA จ. สงขลา.  
สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. 

ปาหนัน  คําฝอย, ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555).  ศึกษาความพึงพอใจของ
นักทAองเท่ียวท่ีมีตAอการจัดการบริการดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ.หาดใหญA จ.สงขลา.  
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. 

ปรีชา กุลตัน, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก, ปาหนัน คําฝอย. (2555) แนวทางการพัฒนาการ
จัดบริการดนตรีในสถานบันเทิงในอําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา  

 
3. นางดรุณี  อนุกูล 

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2555 
ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร:สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย: 
ผลงานทางวิชาการ 
ดรุณี อนุกูล. (2558). “อวัยวะท่ีใช�ในการร�องเพลงประเภทของเสียงร�องและการดูแลรักษาเสียง,” วารสาร

ปาริชาต. 27 (เดือนตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558), 210-22. 
ปรีชา กุลตัน และดรุณี อนุกูล. (2557). ภูมิปeญญาดนตรีรองเง็ง ของนายเซ็ง อาบู. สงขลา : มหาวิทยาลัย 

ทักษิณ. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปX 2557 
“วิจัยเพ่ิมมูลคAา เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอ
หาดใหญA จังหวัดสงขลา. 
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ไกรศิลปf โสดานิล, ดรุณี อนุกูล. (2557). “Parichart Wind Orchestra “Sound of the memorable” 
ผลงานสร�างสรรค:รAวมกับนิสิต. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 
24 ประจําปX 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลคAา เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA  จังหวัดสงขลา.  

 
4. นายปรีชา  กุลตัน 
 ศศ.ม. สาขาดนตรี (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 
 ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร:สากล) (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542 
 ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย:  

ผลงานทางวิชาการ  
ปรีชา กุลตัน และดรุณี อนุกูล. (2557). ภูมิปeญญาดนตรีรองเง็ง ของนายเซ็ง อาบู. สงขลา : มหาวิทยาลัย

ทักษิณ.นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 24 ประจําปX 2557 
“วิจัยเพ่ิมมูลคAา เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอ
หาดใหญA จังหวัดสงขลา. 

ปรีชา กุลตัน, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก, ปาหนัน คําฝอย. (2555) แนวทางการพัฒนาการ
จัดบริการดนตรีในสถานบันเทิงในอําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา  

ไกรศิลปf โสดานิล, ปรีชา กุลตัน,วศิน ศรียาภัย, อนุชิต โหรารัตน:.  (2555).  ศึกษาสภาพการจัดการบริการ 
ดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA จ.สงขลา.  สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา  
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5. นายวศิน  ศรียาภัย 
ศศ.ม. สาขาดนตรี (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร:สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546 
ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย: 
ผลงานทางวิชาการ  
ไกรศิลปf โสดานิล, ปรีชา กุลตัน,วศิน ศรียาภัย, อนุชิต โหรารัตน:.  (2555).  ศึกษาสภาพการจัดการบริการ

ดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA จ.สงขลา.  สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 5  ณ  ศู น ย: ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ ฉ ล อ ง สิ ริ ร า ช ส ม บั ติ ค ร บ  60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา  

 
6. นายสุรสิทธิ์  ศรีสมุทร 

ปร.ด.ดนตรี(ดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 
ศศ.ม.ดนตรี(ดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
ค.บ.ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ�านจอมบึง, 2533 
ตําแหน8งทางวิชาการ  ผู�ชAวยศาสตราจารย: 
ผลงานทางวิชาการ  
สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร. (2558). “รูปแบบและลักษณะทางดนตรีในการแสดงดาระจังหวัดสตูล,” วารสารวิจิตรศิลปf 

ปXท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558), 170 – 205. 
 
7. นายประหยัด  ศุภจิตรา 
 ศป.ด. ดุริยางคศิลปfตะวันตก จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย, 2558 
 ศศ.ม. ดนตรี (ดนตรีปฏิบัติ/แจ�ส) วิทยาลัยดุริยางคศิลปf  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 
 กศ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545 
 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล , 2542 
 ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย: 
 ผลงานทางวิชาการ  
ประหยัด ศุภจิตรา. (2560).  เดอะฟXโนมีนอน สําหรับแซกโซโฟนและวงซิมโฟนี สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
               งานวิจัยสร�างสรรค:. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 
  ประจําปX 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: ครั้งท่ี 3  
 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
ประหยัด ศุภจิตรา. (2560). “รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเดAน” ลักษณะนิทรรศแหAงทักษิณแรปโซติคสวีท สําหรับ 
  แซกโซโฟนและวงซิมโฟนี สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. งานวิจัยสร�างสรรค:. นําเสนอในการ 
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 ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 ประจําปX 2560 และการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: ครั้งท่ี 3  วันท่ี 4  พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม 
 บีพีสมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
 
8. นางสาวผกาวรรณ บุญดิเรก 
 ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ:วิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:, 2558 
 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร:สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 
 ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย: 
     ผลงานทางวิชาการ  
ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ปาหนัน  คําฝอย, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555).  การศึกษาผลกระทบ 
                 จากการจัดการบริการดนตรีในสถานบันเทิงเพ่ืออุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ. หาดใหญA  

จ. สงขลา.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. 

ปาหนัน  คําฝอย, ทรงศักด์ิ ปeทมรุจ, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก. (2555).  ศึกษาความพึง 
       พอใจของนักทAองเท่ียวท่ีมีตAอการจัดการบริการดนตรีในอุตสาหกรรมการทAองเท่ียวใน อ.หาดใหญA 
       จ.สงขลา.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย  
       ทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี 23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติ 
       ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. 

ปรีชา  กุลตัน, ไกรศิลปf โสดานิล, ผกาวรรณ บุญดิเรก, ปาหนัน คําฝอย. (2555) แนวทางการพัฒนาการ 
       จัดบริการดนตรีในสถานบันเทิงในอําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
       นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 22 ประจําปX 2555 วันท่ี  
       23-26  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย:ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปX   

                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: อําเภอหาดใหญA จังหวัดสงขลา. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหว8าง 

หลักสตูรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
กับ 

หลักสตูรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว8างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
กับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร 
    ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล 
    Bachelor of Music Program in Western Music 

1. ชื่อหลักสูตร 
    ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร:สากล 
    Bachelor of Music Program in Western Music 

คงเดิม 

2. จํานวนหน8วยกิต 
 จํานวนหนAวยกิตรวม ไมAน�อยกวAา 135 หนAวยกิต 

2. จํานวนหน8วยกิต 
 จํานวนหนAวยกิตรวม ไมAน�อยกวAา 126 หนAวยกิต 

ปรับลดและยุบรวมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ซ้ําซ�อน
ให�เหมาะสมกับหลักสูตรตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
เนื่องจากมีรายวิชาพื้นฐานหลายวิชาและซ้ําซ�อนเกินไป  

3. โครงสร&างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน8วยกิต 

กลุAมภาษา 9 หนAวยกิต 
กลุAมมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 6 หนAวยกิต 
กลุAมคณิตศาสตร: วิทยาศาสตร:และ

เทคโนโลยี 
6 หนAวยกิต 

กลุAมบูรณาการ 3 หนAวยกิต 
กลุAมวิชาเลือก 6 หนAวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุAมภาษา 3 หนAวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุAมมนุษยศาสตร: 3 หนAวยกิต 

และสังคมศาสตร:   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น&อยกว8า 99 หน8วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด�าน  15 หนAวยกิต 
วิชาเอก ไมAน�อยกวAา 84 หนAวยกิต 

3. โครงสร&างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน8วยกิต 

1. วิชาบังคับ 18 หน8วยกิต 
1.1 กลุAมการใช�ภาษา 9 หนAวยกิต 
1.2 กลุAมบูรณาการ  9 หนAวยกิต 

2. วิชาเลือก 12 หน8วยกิต 
2.1 กลุAมวิชาบังคับเลือก  3 หนAวยกิต 
2.2 กลุAมวิชาเลือก  9 หนAวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น&อยกว8า 90 หน8วยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด�าน  17 หนAวยกิต 
วิชาเอก ไมAน�อยกวAา 73 หนAวยกิต 

วิชาบังคับ 55 หนAวยกิต 
วิชาเลือก ไมAน�อยกวAา 18 หนAวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น&อยกว8า 6 หน8วยกิต  

 
- ปรับตามโครงสร�างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
- ปรับลดและยุบรวมรายวิชาที่ซ้ําซ�อนให�เหมาะสมกับ
หลักสูตรตามผู�ทรง 

คุณวุฒิเสนอแนะเนื่องจากมีรายวิชาพื้นฐานหลายวิชา
และซ้ําซ�อนเกินไป  
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วิชาบังคับ 64 หนAวยกิต 
วิชาเลือก ไมAน�อยกวAา 20 หนAวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น&อยกว8า 6 หน8วยกิต 
 

4. คําอธิบายรายวิชา 4. คําอธิบายรายวิชา   
0604111 ทฤษฏีดนตรีพื้นฐาน 1   2(2-0-4) 0604111 ทฤษฏีดนตรี 1   2(2-0-4) ปรับชื่อรายวิชา ตัดคําวAาพื้นฐานออกตามข�อเสนอแนะ

ของผู� ท รงคุณ วุฒิ  และตั ด คํ าวA า ศึกษาออก  ตาม
ข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Fundamental of Music Theory 1   Music Theory 1 
ศึกษาทฤษฎีดนตรีพื้นฐานตั้งแตAการบันทึกโน�ต บันได

เสียง กุญแจเสียง เครื่องหมายกําหนดจังหวะ ขั้นคูAเสียง จนถึงศัพท:
เฉพาะทางดนตรี 

                  ทฤษฎีดนตรีพื้นฐานตั้งแตAการบันทึกโน�ต 
บันไดเสียง กุญแจเสียง เครื่องหมายกําหนดจังหวะ ขั้นคูAเสียง จนถึง
ศัพท:เฉพาะทางดนตรี 

0604112   ทฤษฏีดนตรีพื้นฐาน 2   2(2-0-4) 0604112 ทฤษฏีดนตรี 2   2(2-0-4) ปรับชื่อภาษาอังกฤษ และตัดคําวAาศึกษาออกตาม
ข�อเสนอแนะคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Fundamental of Music Theory 2  Music Theory 2 
บุรพวิชา : 0604111  ทฤษฏีดนตรีพื้นฐาน 1   
ศึกษาทฤษฎีดนตรีพื้นฐานตั้งแตAทรัยแอด คอร:ดชนิด 

ตAาง ๆ  แนวเบสตัวเลข  จนถึงสัญลักษณ:ตAาง ๆ ของทรัยแอดและการ
พลิกกลับ 

บุรพวิชา : 0604111  ทฤษฏีดนตรีพื้นฐาน 1   
ทฤษฎีดนตรีพื้นฐานตั้งแตAทรัยแอด คอร:ดชนิดตAาง ๆ  

แนวเบสตัวเลข  จนถึงสัญลักษณ:ตAาง ๆ ของทรัยแอดและการพลิก
กลับ 

0604121 คีย�บอร�ด 1   2(1-2-3) 0604121 คีย�บอร�ด 1   2(1-2-3) คงเดิม 
 
 

 Keyboard 1  Keyboard 1 
ศึกษาและฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับการเลAนโน�ตระยะ

ครึ่งเสียง เต็มเสียง บันไดเสียงเมเจอร: คอร:ดจําแนก และฝhกบทเพลง 
การฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับการเลAนโน�ตระยะครึ่งเสียง เต็ม

เสียง บันไดเสียงเมเจอร: คอร:ดจําแนก และฝhกบทเพลง 
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0604122 คีย�บอร�ด 2   2(1-2-3) 0604122 คีย�บอร�ด 2   2(1-2-3) คงเดิม 
 Keyboard 2  Keyboard 2 

บุรพวิชา : 0604121 คีย:บอร:ด 1   
ศึกษาและฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเนอร:  

คอร:ดจําแนก คอร:ดสามเสียงและการพลิกกลับ ทางเดินคอร:ด
เบื้องต�น และฝhกบทเพลง 

บุรพวิชา : 0604121 คีย:บอร:ด 1   
ศึกษาและฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเนอร:  

คอร:ดจําแนก คอร:ดสามเสียงและการพลิกกลับ ทางเดินคอร:ดเบื้องต�น 
และฝhกบทเพลง 

0604123 การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 1   2(1-2-3) 0604123 การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 1   2(1-2-3) คงเดิม 
 Piano Accompaniment 1  Piano Accompaniment 1 

ศึกษาโครงสร�างของบทเพลงในยุคบาโรค วิธีการเลAน
เปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝhกปฏิบัติ 

โครงสร�างของบทเพลงในยุคบาโรค วิธีการเลAนเปXยโน
ในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครือ่งเดี่ยว และฝhกปฏิบัต ิ

0604124 การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 2   2(1-2-3) 0604124 การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 2   2(1-2-3) คงเดิม 
 Piano Accompaniment 2  Piano Accompaniment 2 

บุรพวิชา : 0604123 การบรรเลงเปXยโนประกอบ 
เพลง 1   
ศึกษาโครงสร�างของบทเพลงในยุคคลาสสิก วิธีการเลAน

เปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝhกปฏิบัติ 

บุรพวิชา : 0604123 การบรรเลงเปXยโนประกอบ 
เพลง 1   
โครงสร�างของบทเพลงในยุคคลาสสิก วิธีการเลAนเปXยโน

ในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครือ่งเดี่ยว และฝhกปฏิบัต ิ
0604125 โสตทักษะและการอ8านโน&ต 1   1(0-2-1) 0604125 โสตทักษะและการอ8านโน&ต 1   1(0-2-1) - ป รับ คํ าอ ธิบ ายราย วิชา เพื่ อ ให� เนื้ อห ามี ค วาม

ครอบคลุม และชัดเจน 
- ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ าอ อ ก  ต าม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Ear Training and Sight Reading 1  Ear Training and Sight Reading 1 
ศึกษาและฝhกทักษะการฟeง  การอAานและร�อง การ

ปรบมือตามจังหวะที่กําหนด ฟeง  ร�องและบันทึกขั้นคูAเสียงที่ได�ยิน 
การฝhกทักษะการฟeงเสียงและขั้นคูAเสียง การเปลAงเสียง

ตามระดับเสียง ปรบมือตามอัตราจังหวะธรรมดาและอAานโน�ต
ทันทีทันใด 
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0604126 โสตทักษะและการอ8านโน&ต 2   1(0-2-1) 0604126 โสตทักษะและการอ8านโน&ต 2   1(0-2-1) -ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให�เนื้อหามีความครอบคลุม 
และชัดเจน 
-ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ า อ อ ก  ต า ม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Ear Training and Sight Reading 2  Ear Training and Sight Reading 2 
บุรพวิชา : 0604125 โสตทักษะและการอAานโน�ต 1   
ศึกษาและฝhกทักษะการฟeง  การอAานและร�องในระดับที่

ซับซ�อนขึ้น การฟeงขั้นคูA คอร:ดพื้นฐานรวมถึงการบันทึกทํานอง 
จังหวะ ขั้นคูA และคอร:ดที่ได�ยิน 

 บุรพวิชา : 0604125  โสตทักษะและการอAานโน�ต 1   
 การฝhกทักษะการฟeงทํานอง คอร:ด การเปลAงเสียงตาม
ระดับเสียง ปรบมือตามอัตราจังหวะธรรมดาและจังหวะผสม การอAาน
โน�ตในระบบโดเคลื่อนที่ บันทึกจังหวะและทํานองอยAางงAาย 

0604141 ทักษะดนตรี 1   2(1-2-3) 0604141 ทักษะดนตรี 1   3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 
-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับร�อง และตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 1  Music Practicum 1 

ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน
เครื่องมือเอก มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน และการบรรเลง
เพลงที่กําหนดตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน
พื้นฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงที่กําหนด ตลอดจนผAานการสอบ
โดยสมบูรณ: 

0604142 ทักษะดนตรี 2    2(1-2-3) 0604142   ทักษะดนตรี 2   3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 
-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับร�อง และตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 2      Music Practicum 2     

บุรพวิชา : 0604141  ทักษะดนตรี 1   
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  และการ
บรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 1 ตลอดจนผAานการสอบ
โดยสมบูรณ: 

 
 

 บุรพวิชา : 0604141  ทักษะดนตรี 1   
 การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขบัร้อง มุAงพัฒนาด�าน
พื้นฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตร ี1 
ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 
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0604171 การรวมวงดนตรี 1   1(0-2-1) 0604171 การรวมวงดนตรี 1   1(0-2-1) คงเดิม 
 Ensemble 1  Ensemble 1 

ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลง 

 ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรตีามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลง 

0604172 การรวมวงดนตรี 2   1(0-2-1) 0604172 การรวมวงดนตรี 2   1(0-2-1) คงเดิม 
 Ensemble 2  Ensemble 2 

บุรพวิชา : 0604171 การรวมวงดนตรี 1   
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 1 

 บุรพวิชา : 0604171 การรวมวงดนตรี 1   
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรตีามความเหมาะสมของประเภทเครือ่ง
ดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 1 

0604211 ประวัติการดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก   

2(2-0-4) 0604214 ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน 2(2-0-4) 
 Thai Music and Asian Music 
 ความสัมพันธ:ระหวAางดนตรไีทยและดนตรีอาเซียน ใน
ด�านเครื่องดนตรี  การผสมวง ระบบเสียง และบทบาทในสังคม   

   

-ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคําอธิบาย
รายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของการสอนให�
สอดคล�องกับการเข�าสูAประชาคมอาเซียน 

 History in Thai Music and Oriental Music 
ศึกษาประวัติการดนตรีไทยตั้งแตAอดีตจนถึงปeจจุบัน 

ลักษณ ะเครื่อ งดนตรี   เสี ยงดนตรี ที่ ใช�  ลักษณ ะการผสมวง 
ความสัมพันธ:ระหวAางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันออก  ตามหลักดนตรี
ชาติพันธุ:วิทยา 
0604212   ประวัติการดนตรีตะวันตกเบื้องต&น   2(2-0-4) 0604213   ประวัติการดนตรีตะวันตก 1   2(2-0-4) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

-ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษปรับคําอธิบาย
รายวิชาแบAงชAวงยุคสมัยให�สอดคล�องกับเนื้อหาที่เพิ่ม
มากขึ้นและตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Introduction to History of  Western Music  History of  Western Music 1 
ศึกษาความเปYนมาของดนตรีตะวันตกตั้งแตAยุคกAอน

ประวัติศาสตร:  ยุคกรีกและโรมัน  ยุคกลาง  ยุคเรเนซองส:  ยุคบาโรค 
ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยสังเขป 

 ความเปYนมาของดนตรีตะวันตกตั้งแตAยุคกAอน
ประวัติศาสตร:  ยุคกรีกและโรมัน  ยุคกลาง  ยุคเรเนซองส:  ยุคบาโรค 
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0604213 ดนตรีพื้นบ&านไทย   2(2-0-4)  ยกเลิก  ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะโดยมีรายวิชาดนตรี
พื้นบ�านภาคใต�เปYนวิชาใหมA เพื่อให�นิสิตได�มีความรู�และ
สามารถนําไปบูรณาการในการสร�างสรรค:ผลงานได�อยAาง
เหมาะสม 

 Thai Folk Music   
ศึกษาลักษณะ บทบาท หน�าที่ เนื้อหาสาระของบทเพลง 

เครื่องดนตรี และวงดนตรีพื้นบ�านไทย   
 

0604221 คีย�บอร�ด 3   2(1-2-3) ยกเลิก - รายวิชาคีย:บอร:ด 1 และ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐาน
การเรียนในหลักสูตรเพียงพอตAอการนําไปใช�ประโยชน:  
 

 Keyboard 3 
บุรพวิชา : 0604122 
ศึกษาและฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับคอร:ด 3 เสียง และการ

พลิกกลับ ทางเดินคอร:ดในรูปแบบตAาง ๆ   การใสAเสียงประสานและ
การบรรเลงเชิงปฏิภาณเบื้องต�น 
0604222   คีย�บอร�ด 4   2(1-2-3) ยกเลิก - รายวิชาคีย:บอร:ด 1 และ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐาน

การเรียนในหลักสูตรเพียงพอตAอการนําไปใช�ประโยชน:  
 

 Keyboard 4 
บุรพวิชา : 0604221 
ศึกษาและฝhกคีย:บอร:ดเกี่ยวกับทางเดินคอร:ดในรูปแบบ

ตAาง ๆ  การย�ายบันไดเสียง การใสAเสียงประสานและการบรรเลงเชิง
ปฏิภาณ 
0604223 การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 3   2(1-2-3) ยกเลิก - รายวิชาการบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 1 และ 2 มี

เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรเพียงพอ
ตAอการนําไปใช�ประโยชน:  
 

 Piano Accompaniment 3 
บุรพวิชา : 0604124 
ศึกษาโครงสร�างของบทเพลงในยุคโรแมนติก วิธีการเลAน

เปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝhกปฏิบัติ 
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0604224   การบรรเลงเปAยโนประกอบเพลง 4   2(1-2-3) ยกเลิก - รายวิชาการบรรเลงเปXยโนประกอบเพลง 1 และ 2 มี
เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรเพียงพอ
ตAอการนําไปใช�ประโยชน:  
 

 Piano Accompaniment 4 
บุรพวิชา : 0604223 
ศึกษาโครงสร�างของบทเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 วิธีการ

เลAนเปXยโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดีย่ว และฝhกปฏิบัต ิ
0604225 การขับร&องประสานเสียง 1   1(0-2-1) 0604227 การขับร&องประสานเสียง 1   1(0-2-1) - ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

- ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ าอ อ ก  ต าม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Choral 1  Choral 1 
ศึกษาและฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระ 

ตAาง ๆ สําหรับการขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรี
มาตรฐาน การย�ายเสียงขึ้นลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�อง
ประสานเสียง 

การฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระตAาง ๆ 
สําหรับการขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรีมาตรฐาน การ
ย�ายเสียงขึ้นลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�องประสานเสียง 
3 แนวเสียงขึ้นไป 

0604226    การขับร&องประสานเสียง 2   1(0-2-1) 0604228   การขับร&องประสานเสียง 2   1(0-2-1) - ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
- ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ าอ อ ก  ต าม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 
 

 Choral 2  Choral 2 
บุรพวิชา : 0604225 
ฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสยีงสระตAาง ๆ สําหรับ

การขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรมีาตรฐาน การย�าย
เสียงขึ้นลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�องประสานเสียงตAอ
จากการขับร�องประสานเสียง 1 

บุรพวิชา : 0604227 การขับร�องประสานเสียง 1   
การฝhกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระตAาง ๆ 

สําหรับการขับร�อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรีมาตรฐาน การ
ย�ายเสียงขึ้นลง การพัฒนาบุคลิกทAาทาง และฝhกขับร�องประสานเสียง 
4 แนว 

0604227 รีคอร�เดอร�  1(0-2-1)  ยกเลิก  ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะโดยเน�นรายวิชาที่เปYน
ปeจจุบัน  Recorder   

ศึกษาและฝhกปฏิบัติรีคอร:เดอร:เกี่ยวกับพื้นฐานการใช�ลม 
ลิ้น นิ้ว ฝhกไลAบันไดเสียงและคอร:ดจําแนกตามบทฝhกที่กําหนด 
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0604228 ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร�ดนตรี   2(1-2-3) 0604229   ทักษะคอมพิวเตอร�ดนตรี   2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ป รั บ คํ า วA า ศึ ก ษ าอ อ ก ต าม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Basic Practice in Music Computer  Basic Practice in Music Computer 
 ศึกษาความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร:ดนตรี ฝhก
ใช�คอมพิวเตอร:เขียนโน�ตดนตรี บันทึกเสียงดนตรี และใช�โปรแกรม
ประยุกต:ด�านดนตรี 

                  ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร:
ดนตรี ฝhกใช�คอมพิวเตอร:เขียนโน�ตดนตรี บันทึกเสียงดนตรี และใช�
โปรแกรมประยุกต:ด�านดนตรี 

0604231 ทฤษฏีการประสานเสียง 1   2(2-0-4) 0604231 ทฤษฏีการประสานเสียง 1   2(2-0-4) คงเดิม 
 Harmony 1  Harmony 1 
 ศึกษาทรัยแอดและการพลิกกลับ  ตัวเลขประจําคอร:ด  
คอร:ด ใน บัน ได เสี ย งเม เจอร:และไม เนอร:   หน� า ที่ ของคอร:ด  
การเคลื่อนที่ของคอร:ด  การใสAคอร:ดให� เหมาะสมกับทํานอง  
การประสานเสียงสี่แนวอยAางงAาย การเขียน Short and Opened  
Score และการพักประโยคเพลงอยAางงAาย 

ทรัยแอดและการพลิกกลับ  ตัวเลขประจําคอร:ด  คอร:ด
ในบันไดเสียงเมเจอร:และไมเนอร:  หน�าที่ของคอร:ด  การเคลื่อนที่ของ
คอร:ด  การใสAคอร:ดให�เหมาะสมกับทํานอง  การประสานเสียงสี่แนว 
อยA างงAาย  การเขียน Short and Opened  Score และการพัก
ประโยคเพลงอยAางงAาย 

0604232   ทฤษฎีการประสานเสียง 2   2(2-0-4) 0604232   ทฤษฎีการประสานเสียง 2   2(2-0-4) คงเดิม 
 Harmony 2  Harmony 2 

บุรพวิชา : 0604231 
ศึกษาตAอเนื่องจาก ทฤษฏีการประสานเสียง 1 คอร:ดสี่

โน�ต โน�ตนอกคอร:ด การแตAงทํานองให�เหมาะสมกับคอร:ด  การเขียน 
Short and Opened  Score และการพักประโยคเพลงโดยพิสดาร 

บุรพวิชา : 0604231 ทฤษฏีการประสานเสียง 1   
ตAอเนื่องจาก ทฤษฏีการประสานเสียง 1 คอร:ดสี่โน�ต 

โน�ตนอกคอร:ด การแตAงทํานองให�เหมาะสมกับคอร:ด  การเขียน 
Short and Opened  Score และการพักประโยคเพลงโดยพิสดาร 
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0604241   ทักษะดนตรี 3   2(1-2-3) 0604243   ทักษะดนตรี 3   3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 
-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับร�อง และตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 3  Music Practicum 3 
บุรพวิชา : 0604142  ทักษะดนตรี 2 
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  และการ
บรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 2 ตลอดจนผAานการสอบ
โดยสมบูรณ: 

บุรพวิชา : 0604142 ทักษะดนตรี 2 
การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน

พื้นฐาน เทคนิคและการบรรเลงเพลงที่กําหนด ซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 
2 ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

 
0604242   ทักษะดนตรี 4   2(1-2-3) 0604244 ทักษะดนตรี 4   3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 

-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับร�องตัดคําวAาศึกษาออกตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 4  Music Practicum 4 
บุรพวิชา : 0604241 
ศึกษาและฝhกปฏิบัตเิครื่องดนตรสีากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  และการ
บรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 3 ตลอดจนผAานการสอบ
โดยสมบูรณ: 

บุรพวิชา : 0604241  ทักษะดนตรี 3 
การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน

เทคนิคและการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 3 
ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

0604271   การรวมวงดนตรี 3   1(0-2-1) 0604273 การรวมวงดนตรี 3   1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 Ensemble 3  Ensemble 3 

บุรพวิชา : 0604172  การรวมวงดนตรี 2   
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรตีามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 2 

    บุรพวิชา : 0604172  การรวมวงดนตรี 2   
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 2 
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0604272   การรวมวงดนตรี 4   1(0-2-1) 0604274 การรวมวงดนตรี 4   1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 Ensemble 4  Ensemble 4 

บุรพวิชา : 0604271  การรวมวงดนตรี 3 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 3 

   บุรพวิชา : 0604273  การรวมวงดนตรี 3 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 3 
0604281   เทคโนโลยีดนตรีเบื้องต&น   2(2-0-4) 0604281   เทคโนโลยีดนตรี   2(2-0-4) คงเดิม 
 Introduction to Music Technology  Introduction to Music Technology 

ศึกษาความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี 
ความสําคัญของเทคโนโลยีดนตรีในยุคปeจจุบัน กระบวนการผลิต
สื่อผสมที่ใช�เทคโนโลยีดนตร ี

ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี ความสําคัญของ
เทคโนโลยีดนตรีใน ยุคปeจจุ บัน กระบวนการผลิตสื่อผสมที่ใช�
เทคโนโลยีดนตรี 

0604331   ทฤษฏีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 1   2(2-0-4) 0604333   ทฤษฏีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 1   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 
 
 

 Applied Modern Music Theory 1  Applied Modern Music Theory 1 
ศึกษาการเคลื่อนที่ของคอร:ด ใสAคอร:ดให�สอดคล�องกับ

ทํานอง การจัดวางคอร:ด การเกลาเสียงประสานโน�ตนอกคอร:ด และ
การเรยีบเรยีงเสียงประสานวงขนาด 4x4 

การเคลื่อนที่ของคอร:ด ใสAคอร:ดให�สอดคล�องกับทํานอง 
การจัดวางคอร:ด การเกลาเสียงประสานโน�ตนอกคอร:ด และการเรียบ
เรียงเสียงประสานวงขนาด 4x4 

0604332   ทฤษฏีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 2   2(2-0-4) 0604337 ทฤษฏีดนตรีปIจจุบันประยุกต� 2   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 Applied Modern Music Theory 2  Applied Modern Music Theory 2 

บุรพวิชา : 0604331 ทฤษฏีดนตรปีeจจุบันประยุกต: 1   
ศึกษาการเคลื่อนที่ของคอร:ดที่ซับซ�อนขึ้น  การใช�คอร:ด

แทน การใช�เทนชัน การเกลาเสียงประสานโน�ตนอกคอร:ดด�วยเทคนิค
ขั้นสูง  และการเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาดใหญA 

บุรพวิชา : 0604333 ทฤษฏีดนตรีปeจจุบันประยุกต: 1   
การเคลื่อนที่ของคอร:ดที่ซับซ�อนขึ้น  การใช�คอร:ดแทน 

การใช�เทนชัน การเกลาเสียงประสานโน�ตนอกคอร:ดด�วยเทคนิคขั้นสูง  
และการเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาดใหญA 
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0604333   การสอดทํานอง 1   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 Counterpoint 1 

ศึกษาโหมดหลักและโหมดรอง การสอดทํานองแบบอิง
โหมด  สปXชี 1 ถึงสปXชี 5 การสอดทํานองแบบอิงบันไดเสียงสปXชี 1 
ถึงสปXชี 5 
0604334 การสอดทํานอง 2 2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 Counterpoint 2 

บุรพวิชา : 0604333  การสอดทํานอง 1   
ศึกษารูปแบบเพลงที่เปYนเทคนิคการสอดทํานองขั้นสูง

และการประยุกต:การสอดทํานองกับบทเพลง 
0604335   ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 1   2(2-0-4) 0604334  ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 1   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

  Instrumentation 1  Instrumentation 1 
ศึกษาคุณสมบัติทางเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรี  

เทคนิคการใช�ชAวงกว�างของเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ใช�ในวงอยAาง
ละเอียดทุกแงAทุกมุม 

คุณสมบัติทางเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรี  เทคนิค
การใช�ชAวงกว�างของเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ใช�ในวงอยAางละเอียดทุกแงA
ทุกมุม 

0604336   ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 2   2(2-0-4) 0604336   ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 2   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 Instrumentation 2  Instrumentation 2 
บุรพวิชา : 0604335 ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 1   
ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน การเขียนโน�ตสําหรับ

เครื่องดนตรีเฉพาะชิ้น และการย�ายระดับเสียงสําหรับวงดนตรีทั้งวง 

บุรพวิชา : 0604334   ทฤษฏีสําหรับทั้งวงดนตรี 1   
การเรียบเรียงเสียงประสาน การเขียนโน�ตสําหรับเครื่อง

ดนตรีเฉพาะชิ้น และการย�ายระดับเสียงสําหรับวงดนตรีทั้งวง 
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0604337   สัญกรณ�ดนตรี   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 Notation and Transcription 

   ศึกษาเครื่องหมายและสญัลักษณ:ตAาง ๆ สาํหรับ
บันทึกงานดนตรี  การบันทึกงานดนตรีด�วยสัญลักษณ:ทางดนตรี การ
สร�างเครื่องหมายและสัญลักษณ:ที่จําเปYนเพื่อบันทึกงานดนตร ี
0604341   ทักษะดนตรี 5   2(1-2-3) 0604345   ทักษะดนตรี 5    3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 

-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับร�องและตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 5  Music Practicum 5  
บุรพวิชา : 0604242  ทักษะดนตรี 4 
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคพิเศษ  
และการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 4 ตลอดจนผAาน
การสอบโดยสมบูรณ: 

บุรพวิชา 0604244  ทักษะดนตรี 4 
การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน

เทคนิคพิเศษ  และการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 4 
ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

 
0604342   ทักษะดนตรี 6   2(1-2-3) 0604346   ทักษะดนตรี 6    3(2-2-5) -ปรับเพิ่มหนAวยกิต 

-ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรแีละ
การขับร�องและตัดคําวAาศึกษาออกตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 6  Music Practicum 6 
บุรพวิชา : 0604341  ทักษะดนตรี 5 
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคพิเศษ  
และการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 5 ตลอดจนผAาน
การสอบโดยสมบูรณ: 

บุรพวิชา : 0604345 ทักษะดนตรี 5 
การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน

เทคนิคพิเศษและการบรรเลงเพลงที่กําหนดซึ่งสูงกวAาทักษะดนตรี 5 
ตลอดจนผAานการสอบโดยสมบูรณ: 

 
 
 

      



มคอ.2 ปริญญาตรี - 96 -

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

0604351   การประพันธ�เพลง 1  2(2-0-4) 0604251  การประพันธ�เพลง 1   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
  Composition 1  Composition 1 

ศึกษาทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการ
สร�างสรรค:  การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะทํานอง 
จังหวะดนตรีในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบท
เพลง การประสานเสียง  และการสอดทํานอง 

ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค: 
การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะทํานอง จังหวะดนตรี
ในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบทเพลง การ
ประสานเสียง  และการสอดทํานอง 

0604352   การประพันธ�เพลง 2   2(2-0-4) 0604354   การประพันธ�เพลง 2   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
  Composition 2  Composition 2 

บุรพวิชา : 0604351  การประพันธ:เพลง 1   
ศึกษาทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการ

สร�างสรรค: การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะทํานอง 
จังหวะดนตรีในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบท
เพลง การประสานเสยีง และการสอดทํานองตAอจากการประพันธ:
เพลง 1 

บุรพวิชา : 0604251  การประพันธ:เพลง 1   
ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค: 

การใช�คอร:ด การเขียนทํานอง การสร�างจังหวะทํานอง จังหวะดนตรี
ในรูปแบบตAาง ๆ การสร�างประโยคเพลง โครงสร�างบทเพลง การ
ประสานเสียง และการสอดทํานองตAอจากการประพันธ:เพลง 1 

0604353   ประวัติดนตรีสมัยนิยม   2(2-0-4) 0604353   ประวัติดนตรีสมัยนิยม   2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให�เนื้อหามีความครอบคลุม 
และชัดเจน 
 
 
 

 History of Popular Music  History of Popular Music 
ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ดนตรี แนวเพลง  รูปแบบดนตรี และลักษณะเฉพาะทางดนตรีสมัย
นิยม 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรี 
แนวเพลง  รูปแบบดนตรี และลักษณะเฉพาะทางดนตรีสมัยนิยม
ตลอดจนบทบาทของดนตรีสมัยนิยมในสังคมไทย 
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0604354   ประวัติดนตรีตะวันตก 1   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชาด�าน
ประวัติดนตรีแตกยAอยมากเกินไป และนําเนื้อหาไปยุบ
รวมสร�างเปYนรายวิชาใหมA 

 History of Western Music  1 
ศึกษาดนตรยีุคบาโรค (ค.ศ. 1600 - 1750) บริบททาง

สังคมและดนตรีในชAวงต�นศตวรรษที่ 17 จนถึงกลางศตวรรษที่ 18 
ลักษณะสําคัญของดนตรยีุคบาโรค อุปรากรในยุคเริ่มต�น เพลงร�อง 
ดนตรีบรรเลง ดนตรีแชมเบอร:ที่สาํคัญ รวมทั้งดรุิยกวีและผลงาน
สําคัญ 
0604355   ประวัติดนตรีตะวันตก 2   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชาด�าน

ประวัตดินตรีแตกยAอยมากเกินไป และนําเนื้อหาไปยุบ
รวมสร�างเปYนรายวิชาใหมA 
 
 
 

 History of Western Music  2 
ศึกษาดนตรยีุคคลาสสิก (ค.ศ. 1750 - 1820) บริบท

ทางสังคมและดนตรีในชAวงกลางศตวรรษที่ 18 ตAอเนื่องจนถึงต�น
ศตวรรษที่ 19 ลักษณะสําคัญของดนตรียคุคลาสสิก อุปรากรและการ
ปฏิรูป ดนตรีบรรเลงโซนาตา ซิมโฟนีและคอนแชร:โต รวมทั้งดุรยิกวี
และผลงานสาํคัญ 
0604356   วัฒนธรรมดนตรีโลก   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 

 World Music Culture 
ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของชนชาตหิรือกลุAมชนตAาง ๆ ที่

สําคัญของโลก เกี่ยวกับความเปYนมา วิวัฒนาการ รูปแบบดั้งเดิมและ
รูปแบบที่นํามาปรับใช�กับดนตรีปeจจุบัน 
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0604361   หัวข&อการฟIงดนตรี   2(1-2-3) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 Topics in Listening to Music 

ศึกษาหัวข�อที่เกี่ยวข�องกับการฟeงดนตรี ที่กําหนดโดย
อาจารย:ผู�สอน  โดยมีเนื้อหาไมAซ้ําซ�อนกับรายวิชาในหลักสูตร 
0604371   การรวมวงดนตรี 5   1(0-2-1) 0604375   การรวมวงดนตรี 5   1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

  Ensemble 5  Ensemble 5 
บุรพวิชา : 0604272  การรวมวงดนตรี 4 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 4 

บุรพวิชา : 0604274  การรวมวงดนตรี 4 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 4 
0604372   การรวมวงดนตรี 6  1 (0-2-1) 0604376 การรวมวงดนตรี 6   1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

 
 
 

 Ensemble 6  Ensemble 6 
บุรพวิชา : 0604371  การรวมวงดนตรี 5 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 5 

บุรพวิชา : 0604375  การรวมวงดนตรี 5 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ

ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกวAาการรวมวงดนตรี 5 
0604381 การบันทึกเสียงดนตรี 1   2(1-2-3) 0604383   การบันทึกเสียงดนตรี 1   2(1-2-3) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

 
 
 
 

 Music Recording 1  Music Recording 1 
ศึกษาระบบและอุปกรณ:การบันทึกเสียง การใช�งาน

อุปกรณ:ตAาง ๆ การใช�ไมโครโฟน ฝhกปฏิบัติการตดิตั้ง บันทึกเสยีง 
และเก็บรักษาอุปกรณ: 

การฝhกใช�ระบบและอุปกรณ:การบันทึกเสียง การใช�งาน
อุปกรณ:ตAาง ๆ การใช�ไมโครโฟน ฝhกปฏิบัติการติดตั้ง บันทึกเสียง และ
เก็บรักษาอุปกรณ: 
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0604382   การบันทึกเสียงดนตรี 2   2(1-2-3) 0604385   การบันทึกเสียงดนตรี 2   2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ปรับคําอธิบายรายวิชาลดขอบขAายของเนื้อหาและเพิ่ม
รายละเอียดให�สอดคล�องกับรายวิชา 

 Music Recording 2  Music Recording 2 
บุรพวิชา : 0604381  การบันทึกเสียงดนตรี 1   
ศึกษาและฝhกเทคนิคการบันทึกเสียง การใช�เครื่องแตAง

เสียง การผสมเสียง การใช�โปรแกรมประยุกต:สําหรับการบันทึกและ
ปรับแตAง การทําต�นฉบับสําหรับสื่อตAาง ๆ 

บุรพวิชา : 0604383  การบันทึกเสียงดนตรี 1   
การฝhกเทคนิคการบันทึกเสียง การใช�เครื่องแตAงเสียง 

การผสมเสียง การใช�โปรแกรมประยุกต:สําหรับการบันทึกเสียง 

0604383   การอํานวยเพลง   2(1-2-3) 0604384  การอํานวยเพลง   2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
  Conducting  Conducting 

ศึกษาและฝhกการควบคุมวงโดยใช�สัญลักษณ:การอํานวย
เพลงในรูปแบบอัตราจังหวะตAาง ๆ  รวมทั้งการสื่อความหมายตาม
อารมณ:เพลง 

การฝhกการควบคุมวงโดยใช�สัญลักษณ:การอํานวยเพลง
ในรูปแบบอัตราจังหวะตAาง ๆ  รวมทั้งการสื่อความหมายตามอารมณ:
เพลง 

0604431   สวนศาสตร�ทางดนตรี   2(2-0-4) 0604335  สวนศาสตร�ทางดนตรี   2(2-0-4) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
  Musical Acoustics  Musical Acoustics 

ศึกษาวิทยาศาสตร:ทางเสยีง ลักษณะการเกิดเสียงตาม
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทตAาง ๆ การจัดการปeญหาและ
วิธีการแก�ไขปรับปรุงให�เสยีงมีผลตามประสงค: 

วิทยาศาสตร:ทางเสียง ลักษณะการเกิดเสียงตาม
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทตAาง ๆ การจัดการปeญหาและ
วิธีการแก�ไขปรับปรุงให�เสียงมีผลตามประสงค: 

0604441   ทักษะดนตรี 7   2(1-2-3) 0604447   ทักษะดนตรี 7   3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ปรับเพิ่มหนAวยกิต-ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุม
เนื้อหา สาระของการสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติ
เครื่องดนตรีและการขับร�อง และตัดคําวAาศึกษาออก 
ตามข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 Practicum 7  Music Practicum 7 
บุรพวิชา : 0604342  ทักษะดนตรี 6   
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคพิเศษ  
และการแสดงดนตรีในบทเพลงที่เลือก 

บุรพวิชา : 0604346  ทักษะดนตรี 6   
การฝhกปฏิบัติทักษะดนตรีหรือขับร�อง มุAงพัฒนาด�าน

เทคนิคพิเศษและการแสดงดนตรีในบทเพลงที่เลือก 
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0604442   ทักษะดนตรี 8   2(1-2-3) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะโดยตัดออกและปรับปรุง
เนื้อหาให�สอดคล�องกับวิชาดุริยนิพนธ:ในกลุAมการแสดง
ดนตรี 
 

 Practicum 8 
บุรพวิชา : 0604441 
ศึกษาและฝhกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเปYน

เครื่องมือเอก  มุAงพัฒนาทักษะทั้งด�านเทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคพิเศษ  
และการแสดงดนตรีในบทเพลงที่เลือกและสูงกวAาทักษะดนตรี 7 
0604451   การประพันธ�เพลง 3   2(2-0-4) 0604355   การประพันธ�เพลง 3   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

  Composition 3  Composition 3 
บุรพวิชา : 0604352 
ศึกษาทฤษฎีการประพันธ: เพลงและแนวทางการ

สร�างสรรค:ตAอจากการประพันธ:เพลง  2 พัฒนาการเขียนเนื้อร�องจาก
ทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานในระดับงAาย 

บุรพวิชา : 0604354   
ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค:ตAอ

จากการประพันธ:เพลง  2 พัฒนาการเขียนเนื้อร�องจากทํานองและ
เรียบเรียงเสียงประสานในระดับงAาย 

0604452   การประพันธ�เพลง 4   2(2-0-4) 0604456   การประพันธ�เพลง 4   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
  Composition 4  Composition 4 

บุรพวิชา : 0604451  การประพันธ:เพลง 3   
ศึกษาทฤษฎีการประพันธ: เพลงและแนวทางการ

สร�างสรรค:ตAอจากการประพันธ:เพลง 3  พัฒนาการเขียนเนื้อร�องจาก
ทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานในระดับที่สูงขึ้น 

บุรพวิชา : 0604355  การประพันธ:เพลง 3   
ทฤษฎีการประพันธ:เพลงและแนวทางการสร�างสรรค:ตAอ

จากการประพันธ:เพลง 3  พัฒนาการเขียนเนื้อร�องจากทํานองและ
เรียบเรียงเสียงประสานในระดับที่สูงขึ้น 
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0604453   ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชาด�าน
ประวัติดนตรีแตกยAอยมากเกินไป และนําเนื้อหาไปยุบ
รวมสร�างเปYนรายวิชาใหมA 

 Western Music in Thai Society 
ศึกษาประวัติความเปYนมาของดนตรีตะวันตกในประเทศ

ไทยตั้งแตAอดตีจนถึงปeจจุบัน รูปแบบหน�าที่ และแนวโน�มของดนตรี
ตะวันตกในสังคมไทย 
0604454   ประวัติดนตรีตะวันตก 3   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชาด�าน

ประวัติดนตรีแตกยAอยมากเกินไป และนําเนื้อหาไปยุบ
รวมสร�างเปYนรายวิชาใหมA 

 History of Western Music  3 
ศึกษาดนตรยีุคโรแมนติก (ค.ศ. 1820 - 1900) บริบท

ทางสังคมและดนตรีในชAวงศตวรรษที่ 19  ลักษณะสําคัญของดนตรี
ยุคโรแมนติก เพลงร�อง อุปรากร ดนตรเีปXยโน ดนตรีบรรยาย ดนตรี
ชาตินิยม รวมทั้ง ดุรยิกวีและผลงานสําคัญ 
0604455   ประวัติดนตรีตะวันตก 4   2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชาด�าน

ประวัติดนตรีแตกยAอยมากเกินไป และนําเนื้อหาไปยุบ
รวมสร�างเปYนรายวิชาใหมA 

 History of Western Music  4 
ศึกษาดนตรยีุคศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900 - ปeจจุบัน) 

บริบททางสังคมและดนตรีในชAวงยุคศตวรรษที่ 20  ลักษณะสําคัญ
ของดนตรียุคศตวรรษที่ 20  การพัฒนาการและกระแสใหมAของดนตร ี
ดุริยกวี และผลงานสําคัญ 
0604461   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 1   2(2-0-4) 0604361   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 1   2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

- ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ าอ อ ก  ต าม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 
 

 Music Form and Analysis 1  Music Form and Analysis 1 
ศึกษาวิเคราะห: โครงสร�างของรูปแบบดนตรเีกี่ยวกับ

หนAวยทํานอง วลีเพลง ดนตรีแบบสองทAอน สามทAอน 
การวิเคราะห: โครงสร�างของรูปแบบดนตรีเกี่ยวกับ

หนAวยทํานอง วลีเพลง ดนตรีแบบสองทAอน สามทAอน 
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0604462   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 2   2(2-0-4) 0604463   คีตลักษณ�และการวิเคราะห� 2   2(2-0-4) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ตั ด คํ า วA า ศึ ก ษ า อ อ ก  ต า ม ข� อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 

 Form and Analysis 2  Form and Analysis 2 
บุรพวิชา : 0604461 
ศึกษาวิเคราะห:รูปแบบดนตรีที่มีขนาดใหญAขึ้น รูปแบบ

การแปรทํานอง Invention Fugue ทฤษฏีและการวิเคราะห:บทเพลง
แบบดนตรีอโทนัล 

บุรพวิชา : 0604361   
การวิเคราะห:รูปแบบดนตรีที่มีขนาดใหญAขึ้น รูปแบบ

การแปรทํานอง Invention Fugue ทฤษฏีและการวิเคราะห:บทเพลง
แบบดนตรีอโทนัล 

0604463   คีตลักษณ�และการวิเคราะห�เพลงสมัย
นิยม 1      

2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

 Form and Analysis in Popular Music 1 
ศึกษาคีตลักษณ:ของเพลงสมยันิยม วิเคราะห:

รายละเอียดของบทเพลง ทํานอง การเรยีบเรยีงเสียงประสานของ
เพลงสมยันิยมในปeจจุบันที่บรรเลงด�วยวงดนตรีขนาดเล็ก 
0604464   คีตลักษณ�และการวิเคราะห�เพลงสมัย

นิยม 2    
2(2-0-4) ยกเลิก ปรับตามผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

 Form and Analysis in Popular Music 2 
บุรพวิชา : 0604463 
ศึ กษ า คี ตลั กษ ณ: ขอ งเพ ล งสมั ย นิ ยม  วิ เค ราะห:

รายละเอียดของบทเพลง ทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสานของ
เพลงสมัยนิยมในปeจจุบันที่บรรเลงด�วยวงดนตรีขนาดกลางและขนาด
ใหญA 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

0604465   ดนตรีวิจารณ�   2(2-0-4) 0604362   ดนตรีวิจารณ�   2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
 
 

 Music Criticism  Music Criticism 
ศึกษาหลักการวิจารณ:ดนตรี ฝhกวิจารณ:ดนตรีในแงA

คุณคAา เนื้อหาสาระ การใช�ภาษา และองค:ประกอบดนตร ี
หลักการวิจารณ:ดนตรี ฝhกวิจารณ:ดนตรีในแงAคุณคAา 

เนื้อหาสาระ การใช�ภาษา และองค:ประกอบดนตรี 
0604466   พื้นฐานการวิจัยด&านดนตรี   3(3-2-5) 0604464   พื้นฐานการวิจัยด&านดนตรี   3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 

  Introduction to Research in Music  Introduction to Research in Music 
ศึกษาความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยทางดนตรี 

กระบวนการวิจยั วิธีการทําดรุิยนิพนธ: รวมทั้งฝhกเขียนเค�าโครงดรุิย
นิพนธ: 

ความรู� ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยทางดนตรี 
กระบวนการวิจัย วิธีการทําดุริยนิพนธ: รวมทั้งฝhกเขียนเค�าโครงดุริย
นิพนธ: 

0604467   ดุริยนิพนธ�   3(0-2-7) 0604491 ดุริยนิพนธ�   6(0-18-0) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
-ตัดชั่วโมงบรรยาย เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ 
ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหา สาระของ
การสอนให�สอดคล�องกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีการ
ขับร�องและการประพันธ:บทเพลงตามที่ผู�ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 Individual Study  Individual Study 
บุรพวิชา : 0604466 
วิจัยหรือสร�างผลงานทางดนตรี ภายใต�คําแนะนําและ

กํากับของอาจารย:ที่ปรึกษา และนําเสนอในรูปสารนิพนธ: 

บุรพวิชา : 0604464 
นําเสนอผลงานการแสดงดนตรีหรือการประพันธ:บท

เพลง ภายใต�คําแนะนําและกํากับของอาจารย:ที่ปรึกษา และนําเสนอ
ในรูปแบบสารนิพนธ: 

0604481   ธุรกิจดนตรี    2(2-0-4) 0604382   ธุรกิจดนตรี    2(2-0-4) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสูตร 
ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหาและสาระ
ของการสอน 
 

 Music Business  Music Business 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย:สินทางปeญญา เอกสาร

สัญญา สมาคม องค:กรที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจดนตรี กระบวนการ
เผยแพรAผลงานดนตร ีรวมทั้งธุรกรรมทางดนตร ี

 
 

หลักการด�านธุรกิจดนตรี กระบวนการเผยแพรAผลงาน
ดนตรี ธุรกิจและแนวโน�มของดนตรีในสังคมโลก ธุรกรรมทางดนตรี 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

0604482   การจัดการวงดนตรี   2(2-0-4) 0604486 การจัดการวงดนตรี   3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชาเพื่อให�ถูกต�องตามโครงสร�างหลักสตูร 
ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับเพิ่มหนAวยกิต ปรับเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติและศึกษา
ค�นคว�าด�วยตนเอง 
ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลมุเนื้อหาและสาระ
ของการสอน 

 Music  Management  Band Management 
ศึกษาการจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศด�านดนตรี การ

เตรียมวงดนตรี การแสดง รวมทั้งการดําเนินการตAาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับ
วงดนตร ี

การฝhกการจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศด�านดนตรี 
การเตรียมวงดนตรี การแสดง รวมทั้งการดําเนินการตAาง ๆ ที่
เกี่ยวข�องกับวงดนตรี 

ไม8มี 0604215   ประวัติการดนตรีตะวันตก 2   2(2-0-4) -วิชาใหมAที่เกิดขึ้นจากการยุบรวมรายวิชาประวัติดนตรี
ในหลักสูตรเดิมที่มีจํานวนรายวิชามากเกินไปตาม
ข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 

   History of  Western Music 2 
 ความเปYนมาของดนตรีตะวันตกใน ยุคคลาสสิก ยุคโร

แมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 
ไม8มี 0604252 ดนตรีพื้นบ&านภาคใต&   3(2-2-5) วิชาใหมAตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 

   Southern Folk Music 
 ลักษณะ บทบาท หน�าที่ เนื้อหาสาระของบทเพลง 

เครื่องดนตรี วงดนตรีพื้นบ�านภาคใต� และฝhกปฏิบัติเครื่องมือรAวมกับ
วงดนตรีพื้นบ�านภาคใต� 

ไม8มี 0604338 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตรี                 2(2-0-4) 
English for Musician   
การใช�ภาษาอังกฤษในวิถีชีวิตนักดนตรี การสื่อสารใน

สถานการณ:ตAางๆ  ศัพท:และสํานวนที่เกี่ยวกับดนตรี 

วิชาใหมAตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

ไม8มี 0604465 สัมมนาดนตรี  2(1-2-3) - วิชาใหมAเพื่อเปYนแนวทางในการเรียนรายวิชาดุริย
นิพนธ: 
- ตัดคําวAาศึกษาออก ตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

   Music Seminar 
 การค�นคว�า ข�อมูลและหัวข�อที่สนใจด�านดนตรี ตาม

คําแนะนําของอาจารย:ผู�สอน นําเสนอในรูปแบบเอกสารและการ
สัมมนา 

 ไม8มี  0604487   การบันทึกเสียงดนตรี 3   2(1-2-3) วิชาใหมAตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 
   Music Recording 3 

 บุรพวิชา : 0604385 การบันทึกเสียงดนตรี 2 
การศึกษาการบันทึกเสียงเพิ่มเติม การวิเคราะห:และ

การแก�ไขปeญหาในการบันทึกเสียง การปรับแตAง และการทําต�นฉบับ
สําหรับสื่อตAาง ๆ 
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