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มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพายัพ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร    
รหัสหลักสูตร:    25550531105556 
ภาษาไทย:       หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ:      MASTER OF  MUSIC PROGRAM  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):    ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต    
ชื่อย่อ (ไทย):    ดศ.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Master of Music  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):    M.M.   

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร   
   ไม่มี  
   มี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรปริญญาโท  
  หลักสูตรปริญญาเอก  
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  

  5.2 ภาษาที่ใช้ 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
   รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
   อ่ืนๆ  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

    - ชื่อสถาบัน  
    - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
    - ชื่อสถาบัน       ประเทศ  
    - รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบ)ุ  
   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2561 
   ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558   
             ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559    
            ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 

 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559   
                 ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561   
             ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
                 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 
       ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 
             ได้รับอนุมัตหิลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
               ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2561   
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) ผู้สอนดนตรี 
2) นักแสดงดนตรี 
3) นักประพันธ์เพลง 
4) นักวิชาการ/นักวิจัยด้านดนตรี  
5) เจ้าของกิจการดนตรี 
6) ท างานเก่ียวกับธุรกิจดนตรี  

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล 

 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน    / 

Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1  นายชัยพฤกษ์  
เมฆรา 

350150006 XXXX ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

 D.M. Music 
Composition 

Northwestern 
University, U.S.A. 

2546 

M.M. Music 
Composition 
and Clarinet 
Performance 

Roosevelt 
University, 

U.S.A. 

2540 

ศศ.บ. 
เกียรตินยิม
อันดับ 1 

ดุริยศลิป ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2538 

2  นายเมฆินทร ์
เลิศต าหรับ 

310060145XXXX อาจารย์  D.M.A. Piano 
Performance 

University of 
Oregon, U.S.A. 

2559 

M.M. Piano 
Performance 

Manhattan 
School of Music, 

U.S.A. 

2552 

B.S. Piano 
Performance 

University of 
Oregon, 
U.S.A. 

2550 

3  นาวสาว
ประภสัสร  
พวงส าล ี

110080049xxxx อาจารย ์ Ph.D. 
(Music) 

Music 
Education 

College of Music, 
Mahidol 

University 

2561 

    M.A. 
(Music) 

Music 
Education 

College of Music, 
Mahidol 

University 

2556 

    B.A. 
(Music) 

Music  
Business 

College of Music, 
Mahidol 

University 

2554 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมีความเชื่อมโยงในทุก ๆ ด้าน 
ส่งผลถึงการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาคมโลก ดังนั้น  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างใช้
นโยบายความร่วมมือระหว่างกันในด้านการศึกษา ด้านการค้า การลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
ความส าคัญในการเตรียมให้บัณฑิตมีความพร้อมส าหรับการเผชิญหน้ากับนานาประเทศจ าเป็นต้องเพ่ิม
ศักยภาพด้านวิชาการที่เป็นสากล ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นบทบาทที่ส าคัญของ
สถาบันการศึกษาที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือรองรับการความเจริญและความเปลี่ยนแปลงให้ทัดเทียม
ในระดับสากล 

  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระแสวัฒนธรรมใหม่ที่มากับสื่อสารสนเทศและสื่อบันเทิงต่าง ๆ ก าลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่

เอกลักษณ์และคุณค่าแบบดั้งเดิมของสังคมไทยในด้านการใช้ชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นเรื่องสากลที่ทุกคน
สัมผัสได้ จึงเป็นสิ่งท้าทายส าหรับประเทศต่าง ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบผสมผสานดังกล่าว
และน ามาประยุกต์ใช้กับบริบทของวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละประเทศเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์อันเป็นพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยเสริมสร้างประเทศให้มีความทัดเทียมในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจน
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ หลักสูตรต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการระดับ
สากล มีทักษะที่ดีในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี หรือริเริ่มสร้างสรรค์                   
นวัตกรรม / การแสดง หรือการประพันธ์บทเพลง ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางดนตรี เพ่ือน าเสนอต่อประชาคม
โลก 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” 

มุ่งให้บัณฑิตรู้จักพัฒนาตนเอง มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความสามารถใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมือง
โลก เพ่ือครอบคลุมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ “คุณธรรมน าใจ     
รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” เพ่ือให้มีความสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์น าเสนอผลงานและองค์ความรู้ใหม่ทางดนตรีออกสู่สังคม มีศักยภาพทางด้านภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เพ่ือให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล 
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13. ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
   ไม่มีความสัมพันธ์ 
    มีความสัมพันธ์  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1  ปรัชญา ความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยพายัพให้ความส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า                
“แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” เพราะตระหนักดีว่าการเป็นคนที่สมบูรณ์จะต้องเจริญเติบโต
ทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ไปพร้อม ๆ กัน มีทักษะชีวิตพร้อมก้าวสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 หลักสูตร                    
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จึงพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยดุริยศิลป์ที่ว่า                      
“แหล่งเรียนรู้ดนตรีระดับสากล สร้างคนดีสู่พลเมืองโลก” โดยมุ่งหวังสร้างบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณธรรม               
มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ด้านดนตรีเพ่ือรับใช้และออกสู่สังคมโลก 

      1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
    สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ   
    สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
    สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
    สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 

               สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา 
    เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรี 
2) มีความสามารถในการน าเสนอผลงานสร้างสรรคท์างดนตรีเป็นภาษาต่างประเทศ 
3) มีจริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4) สามารถผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางดนตรี 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร จัดการประเมินหลักสูตรจากผูม้ีส่วนได้
เสียรวมทั้งจากผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อน าผล
การประเมินมาปรับปรุงหลักสตูรให้มี
มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เมื่อครบรอบการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 

ด้านการเรียนการสอน 
 
 
 
 

จัดหาอาจารย์ที่มีคณุสมบัตติามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
และจัดหาหนังสือและวารสารที่เกีย่วกับ
ดนตรีทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้าถึงองค์ความรู้ของสาขาวิชา 

- อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- จ านวนหนังสือและวารสาร 
 

ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ท า
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และเผยแพร่
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีผลงานวิจยั/   
  งานสร้างสรรค์และเผยแพร ่
  ผลงาน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ข้าร่วมสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

- ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม            
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม            
ของไทย 
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม            
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม            
ของไทย 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ท าแผนประจ าปีเพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอาจารย์เข้าอบรมสัมมนา และ 
เสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดบัชาติ
และระดับนานาชาติและให้บริการ
วิชาการด้านดนตรีสู่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

- ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมสัมมนา  
- ร้อยละของอาจารย์ทีเ่สนอผลงาน 
  ทางวิชาการ 
- ร้อยละของอาจารย์ที่ให้บริการ  
  วิชาการสู่ชุมชน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสมัมนา 
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ/                    
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมอบรมสมัมนา 
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ/                    
งานสร้างสรรค ์

 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารว่ม

กิจกรรมของวิทยาลยัและมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้

เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
      มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  

       ไม่มีภาคฤดูร้อน  
      

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน 
 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห์ 
ภาคการศึกษา 1 มิถุนายน - กันยายน 15 
ภาคการศึกษา 2 พฤศจิกยน – มีนาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม 5 
 

 2.1.2. วัน-เวลา 
  วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ  

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

   ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรอง 

  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
     มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
  มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า  

     มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ  
1. ผู้ที่เลือกศึกษาในกลุ่มดนตรีศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                

สาขาดนตรี หรือมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 
2. ผู้ที่เลือกศึกษาในกลุ่มการประพันธ์เพลง ต้องมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี                

และมีผลงานการประพันธ์เพลงตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ก าหนด 
3. ผู้ที่เลือกศึกษาในกลุ่มการแสดงดนตรีสากล ต้องมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี

ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ก าหนด 
4. ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
5. กรณีท่ีนักศึกษาประสงค์จะเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษา

ต้องผ่านเงื่อนไขทางภาษาอังกฤษดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 ได้คะแนน TOEFL (iBT) ระดับ 61+ หรือ 
5.2 ได้คะแนน TOEFL (คอมพิวเตอร์) ระดับ 173+ หรือ 
5.3 ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) ระดับ 5+ หรือ                  
5.4 ได้คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2+  
5.5 ได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET,                         

CMU-eTEGS ในระดับท่ีเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น แต่ทางคณกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของ

หลักสูตรเห็นว่า อาจรับเข้าศึกษาต่อได้ ผู้สมัครต้องเข้าเรียนหลักสูตร Intensive English อย่างน้อย                  
1 ภาคเรียน หลังจากนั้นให้ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หาก
นักศึกษาผ่านการทดสอบในระดับ B2+ จะสามารถเข้าศกึษาต่อได้ 
 

2.2.2  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
              คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
             อ่ืนๆ ทดสอบรายวิชาต่อไปนี้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1. ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี 
2. ทฤษฎีดนตรี 
3. การอ่าน ฟัง เขียน 
4. ประวัติดนตรีตะวันตก 
5. สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
6. การเขียนแผนการสอน (กลุ่มดนตรีศึกษา) หรือน าเสนอบทเพลงประพันธ์เพลง 

อย่างน้อย 3 เพลง (กลุ่มการประพันธ์เพลง) หรือการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก (กลุ่มการแสดงดนตรีสากล)  
 
 
หมายเหตุ:    1) ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาที่เลือกเข้าศึกษาในข้อที่ 1-5 จึงจะรับเข้าศึกษา 
                 2) หากสอบผ่านรายวิชาที่เลือกเข้าศึกษาในข้อที่ 6 แล้ว แต่รายวิชาที่ 1- 5 สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เพ่ือปรับพื้นฐาน 
 



10 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
 2.3.2  ขาดทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
     2.3.3 ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดให้มีระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง 
 2.4.2  จัดการเสวนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 2.4.3  ให้มีการฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการในรายวิชาที่เรียน 
 2.4.4 ให้มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

ช้ันปีท่ีศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2  10 10 10 10 

รวม  20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1.  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)           

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน  1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
ค่าบ ารุงการศึกษา                    360,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 
ค่าธรรมเนียม 49,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 
ค่าเบ็ดเตลด็ 26,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 

รวม 1,435,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00 
 

ค่าใช้จ่ายต่อคน/ต่อปี 143,500 บาท 
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   2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายจา่ย ปีงบประมาณ 
 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเงินเดือน 2,697,000.00 2,832,000.00 2,973,000.00 3,122,000.00 3,278,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 

ค่างานบริหารทั่วไป 329,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00 
ค่าวัสดสุ านักงานและ 
ค่าบ ารุงรักษา 

66,000.00 131,000.00 131,000.00 131,000.00 131,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 
ค่าสวัสดิการ 
(ค่ารักษาพยาบาล) 

21,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ ภายนอก) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
 (งบฯ กิจกรรม นศ.) 

93,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 

รวม 3,390,200.00 3,764,200.00 3,905,200.00 4,054,200.00 4,210,200.00 
ผลตา่งของรายรับและ
รายจ่าย 

(1,237,700.00) 465,800.00 324,800.00 175,800.00 (19,800.00) 

2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา   
 มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา หมวด 10 
หลักสูตรการสอน และการวัดผลการศึกษา และหมวด 12 ว่าด้วยวิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษา              
พ้นสภาพ (เอกสาร ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
             รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 1 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้  

 แผน ก แบบ ก 2  
     
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน               ไม่นับหน่วยกิต 
    ศึกษารายวิชา  24 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
                                            รวม  36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 
วิชาเสริมพื้นฐาน  0 
ศึกษารายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 24 
 หมวดวิชาแกน                                                      12 
 หมวดวิชาเฉพาะทาง                                               10 
 หมวดวิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า 2 
วิทยานิพนธ ์  12  
รวมทั้งหลักสตูร                   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

  

 

3.1.3 รายวิชา  
   3.1.3.1  ความหมายของรหัสรายวิชาและเลขประจ ารายวิชา  

   รหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข                             
แสดงความหมายดังนี้ 

 1) อักษรย่อ   
  ดย.  หมายถึง ดุริยางคศาสตร์ 

 MU  หมายถึง Music            
                   2)   ตัวเลข ประกอบด้วยเลข 3 หลักได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ                           

และเลขหลักหน่วย ดังนี้ 
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2.1) เลขหลักร้อย  
เลข 5          หมายถึง รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 6 และ 7 หมายถึง รายวิชาแกน หรือวิชาเฉพาะทางหรือวิชาเลือก  

2.2) เลขหลักสิบ 
       เลข 0          หมายถึง รายวิชาเสริมพ้ืนฐานหรือรายวิชาแกน 

        เลข 1-8       หมายถึง รายวิชาเฉพาะทางหรือวิชาเลือก 
       เลข 9          หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

2.3) เลขหลักหน่วย 
       เลข 0-9  หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏบิัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 3.1.3.2  วิชาบังคับก่อน 
  วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับ

ก่อน จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับ อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+
หรือ C หรืออักษร P, CE หรือ CS 
 

รายละเอียดหลักสูตร 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี ทฤษฎีดนตรี การอ่าน ฟัง เขียน 
ประวัติดนตรีตะวันตก หรือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานในรายวิชา
นั้น ๆ โดยไม่รับหน่วยกิต ดังนี้ 

 ดย.500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี     0 (3-0-9) หน่วยกิต 

(MU 500 ENGLISH FOR MUSICIANS) 
ดย.501 ทฤษฎีดนตรี       0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 501 MUSIC THEORY) 
ดย.502 การอ่าน ฟัง เขียน      0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 502 SIGHT- SINGING AND DICTATION) 

 ดย.503 ประวัติดนตรีตะวันตก      0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 503 WESTERN MUSIC HISTORY) 
ดย.504 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี      0 (3-0-9) หน่วยกิต  
(MU 504 AESTHETICS OF MUSIC) 
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 2.  หมวดวิชาแกน จ านวน 12 หน่วยกิต 

 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย        2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 601 RESEARCH METHODOLOGY) 

  ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 603 INSTRUMENTAL SKILLS I)  
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 604 INSTRUMENTAL SKILLS II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.603)  
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1       2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 605 MUSIC ENSEMBLE I)  
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2       2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 606 MUSIC ENSEMBLE II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.605) 
ดย.607  สัมมนาทางดนตรี        2 (1-2-5) หน่วยกิต  

 (MU 607 MUSIC SEMINAR) 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะทาง จ านวน 10 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะทางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดนตรีศึกษา กลุ่มการประพันธ์เพลง และ                 
กลุ่มการแสดงดนตรีสากล นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 10 หน่วยกิต ดังนี้ 

  

 3.1 กลุ่มดนตรีศึกษา   

ดย. 611 จริยศาสตร์ส าหรับครูดนตรี     2 (2-0-6) หน่วยกิต 
( MU 611 ETHICS FOR MUSIC TEACHERS)  
ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตรี       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 612 PSYCHOLOGY OF MUSIC TEACHING)  
ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา     2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 613 CURRICULUM AND INSTRUCTION OF MUSIC EDUCATION )  
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี       2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 720 INSTRUMENTAL PEDAGOGY) 
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3.2 กลุ่มการประพันธ์เพลง  

ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1     2 (1-2-5) หน่วยกิต  
(MU 631 MASTER COMPOSITION I)  
ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2     2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 632 MASTER COMPOSITION II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.631)  
ดย. 653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900    2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC AFTER 1900 A.D. )  
ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3    2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 731 MASTER COMPOSITION III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.632) 
ดย.734 การเรียบเรียงส าหรับวงออรเ์คสตราขั้นสูง     2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 734 ADVANCED ORCHESTRATION) 

 

3.3 กลุ่มการแสดงดนตรีสากล  

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900     2 (2-0-6) หน่วยกิต  

 (MU 652 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC BEFORE 1900 A.D.)  
ดย. 653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900    2 (2-0-6) หน่วยกิต 
 (MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC AFTER 1900 A.D. )  
ดย.661 การบรรเลง/ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 1    2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 661 MASTER PERFORMANCE I)  
ดย.662 การบรรเลง/ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 2    2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 662 MASTER PERFORMANCE II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.661)  
 

4. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มดนตรีศึกษา ต้องศึกษารายวิชาที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติที่เปิดสอนในหลักสูตร             
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จากหมวดวิชาเลือกต่อไปนี้ หรือหมวดวิชาเฉพาะทางที่ยังไม่ได้ศึกษา จ านวน                  
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มการประพันธ์เพลง และกลุ่มการแสดงดนตรีสากล ต้องเลือกศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกต่อไปนี้ หรือในหมวดวิชาเฉพาะทางท่ียังไม่ได้ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 
ดย.615 การบรรเลงรวมวง 3      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 615 MUSIC ENSEMBLE III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.606)  
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ดย.616 การบรรเลงรวมวง 4      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 616 MUSIC ENSEMBLE IV)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.615)  
ดย.626 ดนตรีล้านนา       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 626 LANNA MUSIC)  
ดย.658 ดนตรีในยุคโรแมนติก      2 (2-0-6) หน่วยกิต 

 (MU 658 MUSIC IN THE ROMANTIC PERIOD) 
ดย.659 ดนตรีในศตวรรษที่ 20       2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 659 MUSIC IN THE 20th CENTURY) 
ดย.711 การพัฒนานักเรียนดนตรี      2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 711 MUSIC STUDENT DEVELOPMENT)  
ดย.732 เพลงประกอบภาพยนตร์       2 (1-2-5) หน่วยกิต
(MU 732 FILM SCORING) 
ดย.733 เพลงประกอบภาพยนตร์ขั้นสูง     2 (1-2-5) หน่วยกติ
(MU 733 ADVANCED FILM SCORING) 

 (วิชาบังคับก่อน : สอบไดว้ิชา ดย.732) 
 ดย.751 การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงขั้นสูง    2 (1-2-5) หน่วยกิต  

(MU751 ADVANCED INSTRUMENTAL CONDUCTING)  
 ดย.752 การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักร้องขั้นสูง    2 (1-2-5) หน่วยกิต  

(MU 752 ADVANCED CHORAL CONDUCTING)  
ดย.753 การจัดการธุรกิจดนตรี      2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 753 MUSIC BUSINESS MANAGEMENT) 

  ดย.755 อิเล็กทรออะคูสติกข้ันสูง                2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 755 ADVANCED ELECTROACOUSTICS) 
ดย.756 หัวข้อคัดสรรทางดนตรี      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 756 SELECTED TOPICS IN MUSIC) 

 
 5. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

 

          นักศึกษาทุกคนต้องศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

ดย.799 วิทยานิพนธ์   12 (0-0-36) หน่วยกิต 
(MU 799 THESIS)  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 
  3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มดนตรีศึกษา 
 

ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจยั 2 (2-0-6) ดย.604 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี2 2 (0-4-4) 
 ดย.603 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี1 2 (0-4-4) ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2 2 (0-4-4) 
 ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1 2 (0-4-4) ดย.607 สัมมนาทางดนตร ี 2 (1-2-5) 
 ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรศีึกษา 2 (2-0-6) ดย.611 จริยศาสตรส์ าหรับครดูนตรี 2 (2-0-6) 
 ดย.651  วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 2 (2-0-6) ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตร ี 2 (2-0-6) 

  รวม 10  รวม 10 
2 ดย.720 การสอนเครื่องดนตร ี 2 (0-4-4) ดย.799 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
  วิชาเลือก 2    

  รวม 4  รวม 12 

3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มการประพันธ์เพลง 

ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจยั 2 (2-0-6) ดย.604 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี2 2 (0-4-4) 
 ดย.603 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี1 2 (0-4-4) ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2 2 (0-4-4) 
 ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1 2 (0-4-4) ดย.607 สัมมนาทางดนตร ี 2 (1-2-5) 
 ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑติ 1 2 (1-2-5) ดย.632  การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑติ 2 2 (1-2-5) 
 ดย.734 การเรยีบเรยีงส าหรับวง                    

ออร์เคสตราขั้นสูง 
2 (1-2-5) ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900 2 (2-0-6) 

  รวม 10  รวม 10 
2 ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑติ 3 2 (0-4-4) ดย.799 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
  วิชาเลือก 2    

  รวม 4  รวม 12 
 

3.1.4.3 แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2  กลุ่มการแสดงดนตรีสากล 

ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจยั 2 (2-0-6) ดย.604 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี2 2 (0-4-4) 
 ดย.603 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี1 2 (0-4-4) ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2 2 (0-4-4) 
 ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1 2 (0-4-4) ดย.607 สัมมนาทางดนตร ี 2 (1-2-5) 
 ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 2 (2-0-6) ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900 2 (2-0-6) 
 ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900 2 (2-0-6)    
  รวม 10  รวม 8 
2 ดย.661 การบรรเลง / ขับร้องระดับ

มหาบัณฑิต 1 
2 (0-4-4) ดย.662 การบรรเลง / ขับร้องระดับ         

มหาบัณฑิต 2 
2 (0-4-4) 

  วิชาเลือก 2 ดย.799 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
  รวม 4  รวม 14 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
                ค าอธิบายรายวิชา ( เอกสารภาคผนวก ข) 

3.2 ชือ่ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล 

 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน    / 

Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1  นายชัยพฤกษ์*  
เมฆรา 

350150006 XXXX ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

 D.M. Music 
Composition 

Northwestern 
University, U.S.A. 

2546 

M.M. Music 
Composition 
and Clarinet 
Performance 

Roosevelt 
University, 

U.S.A. 

2540 

ศศ.บ. 
เกียรตินยิม
อันดับ 1 

ดุริยศลิป ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2538 

2  นายเมฆินทร*์ 
เลิศต าหรับ 

310060145XXXX อาจารย์  D.M.A. Piano 
Performance 

University of 
Oregon, U.S.A. 

2559 

M.M. Piano 
Performance 

Manhattan 
School of Music, 

U.S.A. 

2552 

B.S. Piano 
Performance 

University of 
Oregon, 
U.S.A. 

2550 

3  นาวสาว*
ประภสัสร  
พวงส าล ี

110080049xxxx อาจารย ์ Ph.D. 
(Music) 

Music Education College of Music, 
Mahidol University 

2561 

    M.A. (Music) Music Education College of Music, 
Mahidol University 

2556 

    B.A. 
(Music) 

Music Business College of Music, 
Mahidol 

University 

2554 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
(ภาคผนวก  ค) 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

 4.1.   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 
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 4.2   ช่วงเวลา  
ไม่มี 
 

 4.3   การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

 5.1 วิทยานิพนธ์ 
5.1.1 ค าอธิบาย  

                    การศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทางดนตรีโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพ่ือค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ หรือการแสดงดนตรี หรือการประพันธ์บทเพลงโดยใช้จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์พร้อมเขียนการวิเคราะห์อย่างละเอียดตามรูปแบบการเขียนงานวิจัย 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1. ปลูกฝังให้ตระหนักและมีคุณธรรมจริยธรรม ในการท างานด้านวิชาการ / งานสร้างสรรค์  
2. มีความสามารถในการน าหลักการ ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่มี

ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพทางด้านดนตรี  โดยตระหนักในด้านระเบียบข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบ                      
ต่อสภาพแวดล้อมหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานวิจัย และ / หรือ ผลงาน
วิชาการ โดยน ามาบูรณาการได้อย่างสร้างสรรค ์และเกิดประโยชน์ในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพดนตรี 

4. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาในการท างานวิจัยและวิชาการได้
อย่างเป็นระบบ และเกิดผลดีแก่ส่วนรวม 

5. มีความสามารถในการน าเสนอผลงานและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการและ
นอกวงการวิชาชีพดนตรี ตลอดจนชุมชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ ขับร้อง/ประพันธ์เพลง/ บันทึกเสียง ที่เลือกเรียนได้
เป็นอย่างดี มีความสามารถแสดง/น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนตลอดจนมีความสามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน มีความสามารถในการรวบรวม
ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือรายงานจากผลของโครงการ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านศิลปะการดนตรี 

  5.1.3  ช่วงเวลา  
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ 

       เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
       สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 
      ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
      อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 
       สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 24 หน่วยกิต 
       ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
      ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
      ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย / คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 
      อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 5.1.4  จ านวนหน่วยกิต   
  12 หน่วยกิต 

 5.1.5 การเตรียมการ  
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
5.1.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ เพื่อแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม

ฐานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล  

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกส าหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้  

5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานวิชาการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.1.6.3  การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.1.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์ 
โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อ่ืน หรือสัมภาษณ์นักศึกษา 
เป็นต้น 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
     มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรี นวัตกรรม การแสดง หรือการประพันธ์เพลง 
ในบริบทวัฒนธรรมสากล 

1. ก าหนดให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดการแสดงของ 
     คณาจารย์หรือนักศึกษา 
2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานของตนเอง 
    เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   
ผลการเรียนรูคุ้ณธรรม จริยธรรม 

ที่ต้องพัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตยส์ุจริต สามารถจัดการเกีย่วกับปัญหา
ทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความ
เข้าใจในความรูส้ึกของผู้อื่น 
1.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะไดร้ับ
ผลกระทบ 
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความกระตอืรือร้น มีความคดิ
ริเริม่ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่
ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
1.4 มีจิดสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่ง
คุณธรรม จรยิธรรมของผู้น า 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้าน
ศิลปะการดนตรีอย่างถ่องแท้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการการ 
2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมี
ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม ่
2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดใน
กระบวนการวิจยั การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทาง
วิชาชีพด้านศิลปะการดนตร ี
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิง
บูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และ
ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลต่อศาสตร์
ด้านศิลปะการดนตรีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา                      

ที่ต้องพัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
แนวคิด เทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ และ               
ไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทัง้จากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาข้ันสูง 
3.2 สามารถคิดวินจิฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์
อย่างผู้รู ้
3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเช่ือมโยงความสมัพันธ์
ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ จับประเด็นของแก่น
ความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินความรูเ้พื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจยั และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์
ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ี
มีอยู่เดิมได้อยา่งมีนัยส าคัญ 
3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์                  
สู่ระดับชาติอย่างมีคณุค่าและยั่งยนื 
3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ 
และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพทางด้านศิลปะการดนตรี และพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ  ที่ส าคญัโดยการบรูณาการเข้ากับองค์
ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สรา้งใหม ่

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ                   ที่ต้องพัฒนา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 สามารถเสรมิสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มี
คุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดทีม่ีความต้องการข่าวสารและ
ทักษะเพิ่มเตมิ ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระใน
การแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมลูข่าวสารและทักษะ
นั้นๆ  
4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมตา่งวัฒนธรรม 
4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุม่ในภาพรวม และ
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีห่ลากหลายโดยหลัก
ธรรมาภิบาล 
4.4 มีความรับผดิชอบต่อความคดิ ค าพูด และการ
กระท าของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับท้ังองค์กร
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการ
ประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าแนวคดิ           
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษา
เสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างมี
ระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ 
5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การสร้างสรรคผ์ลงาน การน าเสนอผลงาน 
ตรวจสอบปญัหา หาข้อสรุปและขอ้เสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
7. ประยุกต์แนวคดิทางคณิตศาสตร์มา
ใช้กับทฤษฎีและการปฏิบตัิเครื่อง
ดนตร ี
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

6. ทักษะการปฏิบัตดินตรี   
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 

การปฏิบัติดนตรีทีต้่องพัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

6.1 สามารถปฏิบัตเิครื่องดนตร/ี ขับรอ้ง/ประพันธ์เพลง 
/ บันทึกเสียง ที่เลือกเรียนได้อย่างดี 
6.2 สามารถแสดง/น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
6.3 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
6.4 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ หรือรายงานจากผลของโครงการ และสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ ท่ีอ้างอิงได้ในวงวชิาการหรือวิชาชีพด้าน
ศิลปะการดนตร ี
 

 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตั ิ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การจัดท ากิจกรรม  
6. กรณีศึกษา/โครงงาน 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด/               

แฟ้มสะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงงานเดี่ยว/กลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง   ไม่เน้น 
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏบิัต ิ

หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

ดย.500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี                           

ดย.501 ทฤษฎีดนตรี                           

ดย.502 การอ่าน ฟัง เขียน                 
          

ดย.503 ประวัติดนตรีตะวันตก                           

ดย.504 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี                           

หมวดวชิาแกน 12 หน่วยกิต                           

ดย.601 ระเบียบวธิีวิจยั                           

ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1                           

ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2                           

ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1                           

ดย.606 การบรรเลงรวมวง  2                           

ดย.607 สัมมนาทางดนตรี                           

หมวดวชิาเฉพาะทาง 
ก. กลุ่มดนตรีศึกษา     

                          

ดย.611 จริยศาสตร์ส าหรับครูดนตร ี                           

ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตรี                           

ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา                           

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก                           
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏบิัต ิ

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี                           

ข. กลุ่มการประพันธ์เพลง                           

ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบณัฑิต 1                           

ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบณัฑิต 2                           

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900                            

ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบณัฑิต 3                           

ดย.734 การเรียบเรียงส าหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง                                     

ค. กลุ่มการแสดงดนตรีสากล                           

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก                           

ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงกอ่น ค.ศ. 1900                           

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900                           

ดย.661 การบรรเลง/ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 1                           

ดย.662 การบรรเลง/ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 2                           

หมวดวชิาเลือก                                          

ดย.615 การบรรเลงรวมวง  3                           

ดย.616 การบรรเลงรวมวง  4                           

ดย.626 ดนตรีล้านนา                           

ดย.658  ดนตรีในยุคโรแมนติก                           

ดย.659 ดนตรีในศตวรรษที่ 20                           

ดย.711 การพัฒนานักเรียนดนตรี                           

ดย.732 เพลงประกอบภาพยนตร์                           

ดย.733 เพลงประกอบภาพยนตร์ขั้นสูง                           

ดย.751 การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงขั้นสูง                           
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏบิัต ิ

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

ดย.752 การอ านวยเพลงส าหรับคณะนกัร้องขั้นสูง                           

ดย.753 การจัดการธุรกิจดนตรี                           

ดย.755 อิเลคทรออะคูสติกขั้นสูง                           

ดย.756 หัวข้อคัดสรรทางดนตรี                           

หมวดวิทยานิพนธ ์                           

ดย.799 วิทยานพินธ ์                           
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หมายเหตุ การอธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรม  จริยธรรม  
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วย

ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับ

ผลกระทบ 
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความกระตือรือร้น มี

ความคิดรเิริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
1.4 มีจิดสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 

2.   ความรู้  
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปะการดนตรีอย่างถ่องแท้ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการการ 

2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทาง

วิชาชีพด้านศิลปะการดนตรี 
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลต่อ
ศาสตร์ด้านศิลปะการดนตรีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.   ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย แปลกใหม่ 
และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 

3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ 
3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ จับประเด็นของ

แก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปะการดนตรี และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ 
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4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการข่าวสาร
และทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและ
ทักษะนั้นๆ  

4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
4.3 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มในภาพรวม และ

สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับทั้ง

องค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าแนวคิด            
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษาภาพ 
ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างมีระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับ                
เนื้อหาสาระ 

5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอ
ผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  ทักษะการปฏิบัติดนตรี 

 6.1 สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ ขับร้อง/ประพันธ์เพลง/ บันทึกเสียง ที่เลือกเรียนได้เป็นอย่างดี 
6.2 สามารถแสดง/น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
6.3 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและ

ยั่งยืน 
 6.4 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือรายงานจากผลของโครงการ และสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพด้านศิลปะการดนตรี 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดผล อักษรระดับคะแนน A, B+, B, 
C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาและมีความหมายดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน       ระดับการเรียน (ต่อ 1 หน่วยกิต) 
  

 A 4.0 ดีเลิศ (Excellence) 
   B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 
 B 3.0 ดี (Good) 
  C+ 2.5 ดีพอใช้ (Fairly good) 
 C 2.0 พอใช้ (Fair) 
   D+ 1.5 อ่อน (Poor) 
 D 1.0 อ่อนมาก (Very poor) 
 F 0 ไม่ผ่าน (Fail) 

นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดง 
ผลการศึกษาโดยมีความหมายดังนี้ 
    

          อักษร         ความหมาย 

I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W  การบอกเลิกโดยไดร้ับอนุญาต (Withdrawn) 
U  การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P  การวัดผลผ่าน (Pass) 
NP  การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP  ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
EP  วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass) 
CE  การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS  การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standard Test) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา 
 2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์  

2.1.3 นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

2.1.4 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.1.5 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  แต่ละรายวิชา 
เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
2.2 การทวนสอบภายหลังส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 มีการส ารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
2.2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2.2.4 น าผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา การส ารวจดังกล่าวข้างต้น 

และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00 
3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
 



31 

 

 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน เช่น 

 มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ และ / หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียน               
การสอนและการวิจัย  

      การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ / หรือ ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และมีการน า            
การเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา 

  การเพ่ิมพูนทักษะ / เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
        
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

      การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
      มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการตรงสายในสาขาที่สอน 
      ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

       จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา / วิทยาลัย / คณะวิชา 
       จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา / วิทยาลัย / คณะวิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจ านวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย                   
อย่างน้อย 1 รายการต้องแป็นผลงานวิจัย 

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ / หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา                
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศกึษา 
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2. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1.  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านดนตรี 
3.  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ / หรือประเมินค่า

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ / หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน และสามารถผลิตองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลในการท าและน าเสนอวิทยานิพนธ์และโครงงานค้นคว้าที่ส าคัญ 

6. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี / ขับร้อง / ประพันธ์เพลง / บันทึกเสียง ที่เลือกเรียนได้               
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ทั้ง 6 ด้านนี้                
ยังมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในด้านความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ส าหรับในด้านผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้อง
ประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไป
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยน าบทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 2 หรือ TCI กลุ่ม 1 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมผลงานวิชาการ (Proceedings) 

3. นักศึกษา  
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 
1.  กระบวนการรับนักศึกษา 

 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 
1) คุณสมบัติทั่ วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรอง และเป็นผู้มีความประพฤติด ี
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2) คุณสมบัติเฉพาะทางดังนี้  
1) ผู้ที่ เลือกศึกษาในกลุ่มดนตรีศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                

สาขาดนตรี หรือมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 
2) ผู้ที่ เลือกศึกษาในกลุ่มการประพันธ์เพลง ต้องมีทักษะปฏิบัติ เครื่องดนตรี                

และมีผลงานการประพันธ์เพลงตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ก าหนด 
3) ผู้ที่เลือกศึกษาในกลุ่มการแสดงดนตรีสากล ต้องมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม

มาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ก าหนด 
4) ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
      คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน                  

การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
     ส าหรับการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการตาม

กระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 
1) ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งศูนย์รับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยพายัพด าเนินการเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
และวิทยาลัยดุริยศิลป์จัดสอบคัดเลือกโดยตรง 

2) ผ่านการทดสอบรายวิชาต่อไปนี้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
(1) ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี 
(2) ทฤษฎีดนตรี 
(3) การอ่าน ฟัง เขียน 
(4) ประวัติดนตรีตะวันตก 
(5) สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
(6) การเขียนแผนการสอน (กลุ่มดนตรีศึกษา) หรือน าเสนอบทเพลงประพันธ์เพลง 

อย่างน้อย 3 เพลง (กลุ่มการประพันธ์เพลง) หรือการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก (กลุ่มการแสดงดนตรีสากล)  
 
หมายเหตุ:    1) ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาที่เลือกเข้าศึกษาในข้อที่ (1) – (5) จึงจะรับเข้าศึกษา 
                 2) หากสอบผ่านรายวิชาที่เลือกเข้าศึกษาในข้อที่ 6 แล้ว แต่รายวิชาที่ (1) – (5) สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เพ่ือปรับพื้นฐาน 
 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

วางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชาในการด าเนินการ
เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยจัดให้มีระบบรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง จัดการเสวนา
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดให้มีการฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการในรายวิชา
ที่เรียน และจัดให้มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
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3.3 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

           สาขาวิชาฯ มีคู่มือและระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์                   
จัดประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับ
นักศึกษา 

การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยดุริยศิลป์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบอย่างน้อย  2 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป 

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

การดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน หรือ
มากกว่านั้นแต่ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหั วหน้า

สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับวิทยาลัย 

 
4. อาจารย ์

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
1) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน  เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้นจึงส ารวจ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังในอนาคต 

2) หากอัตราก าลังไม่ เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์ เพ่ิมต่อคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 

4) นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 
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          ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน

วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงาน
วิชาการ  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางที่นักศึกษาเลือกเรียนในแต่ละกลุ่มวิชา คือ ก. กลุ่มดนตรีศึกษา               
ข. กลุ่มการประพันธ์เพลง หรือ ค. กลุ่มการแสดงดนตรีสากล เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลา
เรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะทาง และหมวดวิชา
เลือก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามแผนการศึกษา  

การประเมินผู้ เรียน  มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ / ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีกลไกการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้าน
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนจากการประเมิน ปรส. 3 ส าหรับด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการก าหนดเกณฑ์และสัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละ                    
กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้นจะรายงานนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) รวมถึงเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 โดยมีคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในส่วนของการประเมินวิทยานิพนธ์ มีการวางระบบเพ่ือน าไปสู่กลไกในการด าเนินการ
จัดท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นขั้นตอนและมีคุณภาพ 

 
สาขาฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

 ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผล
การจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
และคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร      

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา สาขาศลิปกรรมศาสตร ์      

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา      

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา      

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

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

     

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน      

9.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0  

 -     

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่หลังจากท างานไป
แล้ว อย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-   -    

13. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 20 ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี                   
มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือองค์ความรู้ใหม่ด้านดนตรีออกสู่
สาธารณชน โดยน าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ 

-  -    
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มี
ความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
และการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
  การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
  การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน / หัวหน้าสาขา / หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อนจบ
การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
 2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 

2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรือ จากผู้ประเมิน  
2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ปีการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา / สาขาวิชาเดียวกัน                   
อย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอน
ท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
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4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดม
ความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

..................................................... 

1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 

1. มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดนตร ี

1. มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตร ี

คงเดิม 
 

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. มีความสามารถในการน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรเีป็นภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ             
ลักษณะเด่นของหลักสูตร 

3. มีจริยธรรม และจิตสาธารณะ 3. มีจริยธรรม และจิตสาธารณะ คงเดิม 
4. สามารถผลติองค์ความรู้ใหม่ทางดนตรี 4. สามารถผลติองค์ความรู้ใหม่ทางดนตรี คงเดิม 

 
1.2 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี ทฤษฎีดนตรี 
การอ่าน ฟัง เขียน หรือประวตัิดนตรีตะวันตก 
จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาเสรมิพื้นฐานใน
รายวิชานั้นๆ โดยไม่รับหน่วยกติ ดังนี ้

นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี ทฤษฎีดนตรี 
การอ่าน ฟัง เขียน ประวัติดนตรตีะวันตก หรือ
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี จะต้องเรียนและสอบ
ผ่านวิชาเสริมพื้นฐานในรายวิชานั้นๆ โดยไมร่ับ
หน่วยกิต ดังนี ้

เพิ่มการทดสอบวิชา
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

เพราะเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้อง
มีพื้นฐานความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าว 
 

ดย.500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตร ี
0 (3-0-9) หน่วยกิต 

(MU 500 ENGLISH FOR MUSICIANS) 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่าน

และการสนทนาด้านดนตร ี 
English language skills, especially 

conversation and reading in music 
subject. 

ดย.500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตร ี
0 (3-0-9) หน่วยกิต 

(MU 500 ENGLISH FOR MUSICIANS) 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่าน

และการสนทนาด้านดนตร ี 
English language skills, especially 

conversation and reading in music 
subject. 

คงเดิม 
 
 

ดย.501 ทฤษฎีดนตร ี       0 (3-0-9) หน่วยกิต    
(MU 501 MUSIC THEORY) 

ทฤษฎีดนตรสีากล การเรยีบเรียงเสียง
ประสาน 4 แนว คอร์ดโปรเกรสชัน การย้ายคีย ์

Western music theory, four part 
writing, chord progressions, and 
modulations. 

 
 
 
 

ดย.501 ทฤษฎีดนตร ี       0 (3-0-9) หน่วยกิต    
(MU 501 MUSIC THEORY) 

ทฤษฎีดนตรสีากล การเรยีบเรียงเสียง
ประสาน 4 แนว คอร์ดโปรเกรสชัน การย้ายคีย ์

Western music theory, four part 
writing, chord progressions, and 
modulations. 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.502 การอ่าน ฟัง เขียน 0 (3-0-9) หน่วยกิต
(MU 502 SIGHT- SINGING AND 
DICTATION) 

อ่าน ฟัง เขียน จังหวะและท านอง ในอัตรา
จังหวะพื้นฐานและอัตราจังหวะผสม             
ทรยัแอด  คอร์ดโปรเกรสชัน และเคเดนซ์  

Basic aural skills, rhythmic and 
melodic dictation in simple time and 
compound time, notating and singing 
intervals, triads, cadences, and chord 
progressions. 

ดย.502 การอ่าน ฟัง เขียน 0 (3-0-9) หน่วยกิต
(MU 502 SIGHT- SINGING AND 
DICTATION) 

อ่าน ฟัง เขียน จังหวะและท านอง ในอัตรา
จังหวะพื้นฐานและอัตราจังหวะผสม              
ทรัยแอด  คอร์ดโปรเกรสชัน และเคเดนซ์  

Basic aural skills, rhythmic and 
melodic dictation in simple time and 
compound time, notating and singing 
intervals, triads, cadences, and chord 
progressions. 

คงเดิม 

ดย.503 ประวัติดนตรตีะวันตก 
0 (3-0-9) หน่วยกิต        

(MU 503 WESTERN MUSIC HISTORY) 
ประวัติและพัฒนาการของดนตรีตะวันตก 

ลักษณะโครงสร้างทางดนตรี เครื่องดนตรี 
ประวัติและผลงานของนักดนตรีส าคัญ 

Western music history, the 
development of musical forms, 
instruments, and lives and works of 
important composers. 

ดย.503 ประวัติดนตรตีะวันตก 
0 (3-0-9) หน่วยกิต        

(MU 503 WESTERN MUSIC HISTORY) 
ประวัติและพัฒนาการของดนตรีตะวันตก 

ลักษณะโครงสร้างทางดนตรี เครื่องดนตรี 
ประวัติและผลงานของนักดนตรีส าคัญ 

Western music history, the 
development of musical forms, 
instruments, and the lives and works of 
important composers. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
 
 
 

 ดย.504 สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี
             0 (3-0-9) หน่วยกิต  

(MU 504 AESTHETICS OF MUSIC) 
ปรัชญาและหลักสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

การเปรยีบเทียบกับศลิปะแขนงอืน่ๆ ท้ัง
ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยศึกษา             
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

The philosophy and aesthetics of 
music, relationship of music to other 
arts, by studying in both theoretical and 
practical aspects. 

1. รายวิชาใหม ่เพื่อเสริม                 
พื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 

2. เป็นรายวิชาที่ย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน 

3. ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

4. ปรับจ านวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับหมวดวิชา            
เสรมิพื้นฐาน 

5. แก้ไขค าอิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักไวยกรณ ์
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1.3  หมวดวิชาแกน  จ านวน 12 หน่วยกิต 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด                 

วิชาแกนจ านวน 12 หน่วยกติ ดังนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด                 

วิชาแกน จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
คงเดิม 

ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย    2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 601 RESEARCH METHODOLOGY)  

หลักการเบื้องต้นของการวิจัย แบบแผน  
การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจยั เทคนิค
ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย  

Research methodology, writing 
research proposals , research 
techniques,, analysis of data, and  
writing research report. 

ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย    2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 601 RESEARCH METHODOLOGY)  

หลักการเบื้องต้นของการวิจัย แบบแผน  
การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจยั การเขียน
บทความวิจัย และเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
งานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงาน
วิจัย  

Research methodology, writing 
research proposals, research 
techniques, analysis of data, and  
writing research report. 

1. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ ์

 

ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี
             2 (1-2-5) หน่วยกิต  

(MU 602 AESTHETICS OF MUSIC) 
ปรัชญาและหลักสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

การเปรยีบเทียบกับศลิปะแขนงอืน่ๆ ท้ัง
ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยศึกษา             
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

The philosophy and aesthetics of 
music, relationship of music to other 
arts by studying in both theoretical and 
practical parts. 

 ยกเลิกรายวิชา โดยน าไปเป็น
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

ดย.603 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี1 
                    2 (0-4-4) หน่วยกิต  

(MU 603 INSTRUMENTAL SKILLS I)                   
ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 

เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง 

Skills and techniques necessary for a 
high level of interpretation and 
performance. 

 
 
 
 
 
 
 

ดย.603 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี1 
                    2 (0-4-4) หน่วยกิต  

(MU 603 INSTRUMENTAL SKILLS I) 
ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 

เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงได้อย่างถูกต้อง 

Instrumental skills and techniques 
necessary for interpretation and 
performance.  

1.  ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย 



44 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.604 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี2 
           2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 604 INSTRUMENTAL SKILLS II)  
 (วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.603)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้องต่อจากท่ีได้
ศึกษาใน ดย. 603 

Skills and techniques necessary for a 
high level of interpretation and 
performance as continuing from                  
MU 603. 

ดย.604 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องดนตร ี2 
           2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 604 INSTRUMENTAL SKILLS II)  
 (วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.603)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงได้อย่างถูกต้อง ต่อจากท่ีได้ศึกษาใน             
รายวิชา ดย. 603 

Instrumental skills and techniques 
necessary for interpretation and 
performance as continuing from                     
MU 603. 

1.  ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.  ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย 

ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1 
            2 (0-4-4) หน่วยกิต  

(MU 605 MUSIC ENSEMBLE I)  
ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง            

ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและการ
สอดแทรกอารมณ์อยา่งถูกต้อง  

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression. 

ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1 
            2 (0-4-4) หน่วยกิต  

(MU 605 MUSIC ENSEMBLE I)  
ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง             

ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและการ
สอดแทรกอารมณ์อยา่งถูกต้อง  

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression. 

คงเดิม 
 

ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2 
2 (0-4-4) หน่วยกิต 

 (MU 606 MUSIC ENSEMBLE II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.605)  

ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง               
ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและ                 
การสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้องต่อเนื่องจาก
ที่ได้ศึกษาใน ดย.605 

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression as continuing from               
MU 605. 

 
 
 
 
 
 
 

ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2 
2 (0-4-4) หนว่ยกิต 

 (MU 606 MUSIC ENSEMBLE II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ดย.605)  

ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง               
ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและ                 
การสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง
จากท่ีได้ศึกษาในรายวิชา ดย.605 

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression as continuing from               
MU 605. 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
 ดย.607  สัมมนาทางดนตร ี2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 607 MUSIC SEMINAR)  
การศึกษาและวิเคราะห์เกีย่วกับ

สภาพการณ์ดา้นดนตรีอย่างลึกซึ้ง ปัญหาและ
ประเด็นที่น่าสนใจ 

In-depth study and analysis of music 
situations, social issues relating to music. 

1. ย้ายมาจากหมวดวิชาเลือก 
เพื่อให้นักศึกษาทุกกลุ่มวิชาได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
ดนตรดี้วยกัน 
2. ปรับรหสัรายวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับหมวดวิชาแกน 
3. ปรับจ านวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับการเรยีน                 
การสอน 
4. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ ์

 
1.4 หมวดวิชาเฉพาะทาง จ านวน 10 หน่วยกิต 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
หมวดวิชาเฉพาะทางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม               

คือ กลุ่มดนตรีศึกษา กลุม่การประพันธ์เพลง 
และกลุม่การแสดงดนตรสีากล นักศึกษาจะต้อง
เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาใดวชิาหนึ่ง 
จ านวน 10 หน่วยกิต ดังนี ้

หมวดวิชาเฉพาะทางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม               
คือ กลุ่มดนตรีศึกษา กลุม่การประพันธ์เพลง 
และกลุม่การแสดงดนตรสีากล นักศึกษาต้อง
เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน                    
10 หน่วยกิต ดังนี ้

ปรับข้อความเพื่อให้กระชับ
และชัดเจนมากขึ้น 

1.4.1 กลุ่มดนตรีศึกษา 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.611 จริยศาสตรส์ าหรับครดูนตรี 

                           2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 611 ETHICS FOR MUSIC TEACHER)  

หลักการและวิธีการทางจริยศาสตร์ 
การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมจาก
คุณค่าดนตร ีจริยธรรมส าหรับครดูนตรี  

Principles of ethics,analysis of ethical 
issues from music value, ethic for music 
teacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดย.611 จริยศาสตรส์ าหรับครดูนตร ี
                           2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 611 ETHICS FOR MUSIC TEACHERS)  
หลักการและวิธีการทางจริยศาสตร์ 

การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมจาก
คุณค่าดนตร ีจริยธรรมส าหรับครดูนตรี  

Principles of ethics, analysis of ethical 
issues from musical values, ethics for 
music teachers.  

 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตร ี

             2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 612 PSYCHOLOGY OF MUSIC 
TEACHING)   

หลักจิตวิทยาการศึกษา การใช้หลกั
จิตวิทยาในการสอนดนตรี วิเคราะห์และ              
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี                       
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้รยีนวัยต่างๆ  

Educational psychology as applied 
to music teaching, analyse and suggest 
methods of teaching that are 
appropriate to the personal 
development of the learners in various 
ages. 

ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตร ี
             2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 612 PSYCHOLOGY OF MUSIC 
TEACHING)   

หลักจิตวิทยาการศึกษา การใช้หลกั
จิตวิทยาในการสอนดนตรี วิเคราะห์และ              
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี                       
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้รยีนวัยต่างๆ  

Educational psychology as applied            
to music teaching, analysis and 
suggestions of teaching methods  that 
are appropriate to the personal 
development of the learners in various 
ages. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
 

ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา 
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 613 CURRICULUM AND 
INSTRUCTION OF MUSIC EDUCATION)  

หลักการและแนวคดิการสร้างหลกัสูตร 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร วิเคราะห์
และสร้างหลักสูตรดนตร ีเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนดนตร ี 

The principles and concepts of 
general curriculums, analyse and design 
music curriculum, suggest methods of 
music teaching. 

ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา 
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 613 CURRICULUM AND 
INSTRUCTION OF MUSIC EDUCATION)  

หลักการและแนวคดิการสร้างหลกัสูตร 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร วิเคราะห์
และสร้างหลักสูตรดนตร ีเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนดนตร ี 

The principles and concepts of 
general curriculums, analysis and design 
music curriculum, suggestions of music 
teaching methods. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
 

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 
         2 (2-0-6) หน่วยกิต  

(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ที่ส าคัญ 

ตั้งแต่ยุคบาโรก จนถึงศตวรรษที่ 20 วิเคราะห์
ประวัติและรปูแบบของเพลง องค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการแต่งเพลง ประวัติของ
คีตกวีท่ีมีชื่อเสียง  

Developmental of Western music 
literature from the Baroque period to 
the 20th century, Analysis of form and 
other elements that has influence on 
the composition of important 
composers. 

 
 

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 
  2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ที่ส าคัญ               

ตั้งแต่ยุคบาโรก จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประวัติ
และรูปแบบของเพลง องค์ประกอบต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการแต่งเพลงของสังคีตกวีท่ีมี
ช่ือเสียง  

Development of Western music 
literature from the Baroque period to 
the present, analysis of form and other 
elements that has influence on the 
composition of important composers. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ            

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.720 การสอนเครื่องดนตร ี

                    2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 720 INSTRUMENTAL PEDAGOGY) 

เทคนิคและวิธีการสอนเครื่องดนตรีส าหรับ
ผู้เรยีนในวัยต่างๆ การวางแผนการสอน และ
การประเมินผล เพื่อเรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริง 

Instrumental teaching techniques 
and methods for the learners in various 
ages, teaching plan and the evaluation, 
experimental learning. 

ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี 
                                2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 720 INSTRUMENTAL PEDAGOGY) 

เทคนิคและวิธีการสอนการใช้เครือ่งดนตรี
ส าหรับผู้เรียนในวัยต่างๆ การวางแผนการสอน               
การวัดผลและการประเมินผล โดยเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง 

Music instrumental teaching and 
methods of  instrumental for the 
learners in various ages, teaching plans 
and the evaluations, experimental 
learning.  

ปรับค าอธิบายรายวิชาที่เป็น                
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้สื่อความหมายได้ถูกต้อง 

 
1.4.2 กลุ่มการประพันธ์เพลง 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1 

            2 (1-2-5) หน่วยกิต  
(MU 631 MASTER COMPOSITION I) 

ประพันธ์เพลงในโครงสรา้งและเทคนิค              
ขั้นสูง ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ แรงบันดาล
ใจในการประพันธ์เพลง 

Composition of various forms and 
advanced composition techniques with 
inspiration, aesthetic philosophy of 
composition. 

ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1 
            2 (1-2-5) หน่วยกิต  

(MU 631 MASTER COMPOSITION I) 
การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและเทคนิค              

ขัน้สูง ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ แรงบันดาล
ใจในการประพันธ์เพลง 

Composition of various forms and 
advanced composition techniques with 
inspiration and/or aesthetic philosophy 
of composition. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

 

ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2 
2 (1-2-5) หน่วยกิต           

 (MU 632 MASTER COMPOSITION II) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.631)  

ประพันธ์เพลงในโครงสรา้งและเทคนิค 
ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ แรงบนัดาลใจ              
ในการประพันธ์เพลง ต่อเนื่องจากท่ีได้ศึกษา             
ใน ดย.631 อาจเป็นผลงานท่ีใช้อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิค และ/หรือ คอมพิวเตอร์  

Composition of various forms and 
composition teachniques with 
inspiration as continuing from MU 631, 
including computer and electronic 
devices. 

 
 
 

ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2 
2 (1-2-5) หน่วยกิต           

 (MU 632 MASTER COMPOSITION II) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.631)  

การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและ                  
เทคนิคขั้นสูง ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ                
แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง ต่อเนื่อง
จากท่ีได้ศึกษาในรายวิชา ดย.631 อาจเป็น
ผลงานท่ีใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ 
คอมพิวเตอร ์

Composition of various forms and 
advanced composition techniques with      
inspiration as continuing from MU 631, 
including uses of computer and/or 
electronic devices.  

1. แก้ไขการสะกดค า                   
ในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่          
ราชบัณฑติยสภาก าหนด 
2. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลงั ค.ศ. 1900 

2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
AFTER 1900 A.D.)   

วิเคราะหร์ูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประพันธ์เพลง แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน 
การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของ                 
บทประพันธ์  

Analytical of compositions written 
after 1900 A.D., the composition 
techniques and arrangement, the 
usage of instruments and special 
techniques of each work. 

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลงั ค.ศ. 1900 
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
AFTER 1900 A.D.)   

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประพันธ์เพลง แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน 
การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของ                      
บทประพันธ ์

Analysis of compositions written 
after 1900 A.D., the composition 
techniques and arrangements, the 
usage of instruments and special 
techniques in specific works. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

 

ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3 
 2 (0-4-4) หน่วยกิต        

(MU 731 MASTER COMPOSITION III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.632)  

ประพันธ์เพลงในโครงสรา้งและเทคนิค 
ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ แรงบนัดาลใจ               
ในการประพันธ์เพลง ต่อเนื่องจากท่ีได้ศึกษา                  
ใน ดย.632 อาจเป็นผลงานท่ีใช้อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิค และ/หรือ คอมพิวเตอร์  

Composition of various forms and 
composition teachniques with 
inspiration as continuing from MU 631, 
including computer and electronic 
devices. 

ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3 
 2 (0-4-4) หน่วยกิต        

(MU 731 MASTER COMPOSITION III)  
(วิชาบังคับกอ่น: สอบผ่านวิชา ดย.632)  

การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและเทคนิค 
ขั้นสูงควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ                     
แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง ต่อเนื่อง
จากท่ีได้ศึกษาในรายวิชา ดย.632 อาจเป็น
ผลงานท่ีใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ 
คอมพิวเตอร์  

Composition of various forms and 
advanced composition techniques with         
inspiration as continuing from MU 632, 
including uses of computer and/or 
electronic devices. 

1. แก้ไขการสะกดค า                   
ในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่          
ราชบัณฑติยสภาก าหนด 
2. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
 

ดย.734 การเรียบเรียงส าหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง 
2 (2-0-6) หน่วยกิต           

(MU 734 ADVANCED ORCHESTRATION)  
การเรยีบเรยีงส าหรับวงดนตรีขนาดใหญ่ 

และวงออร์เคสตรา จากบทเพลงทัง้แบบ
คลาสสิกและบทเพลงร่วมสมัย  

Scoring for large ensembles, 
orchestra using both classical and 
contemporary compositions. 

ดย.734 การเรียบเรียงส าหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง 
2 (1-2-5) หน่วยกิต           

(MU 734 ADVANCED ORCHESTRATION)  
การเรยีบเรยีงส าหรับวงดนตรีและ                      

วงออร์เคสตรา จากบทเพลงทั้งแบบคลาสสิก     
และบทเพลงร่วมสมัย  

Scoring for ensembles and orchestra 
using both classical and contemporary 
compositions.  

1. ปรับตัวเลขก ากับหน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรยีน
การสอน 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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1.4.3 กลุ่มการแสดงดนตรีสากล  
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 
         2 (2-0-6) หน่วยกิต  

(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ทีส่ าคัญ 

ตั้งแต่ยุคบาโรก จนถึงศตวรรษที่ 20 วิเคราะห์
ประวัติและรปูแบบของเพลง องค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการแต่งเพลง ประวัติของ
คีตกวีท่ีมีชื่อเสียง  

Developmental of Western music 
literature from the Baroque period to 
the 20th century, Analysis of form and 
other elements that has influence on 
the composition of important 
composers. 

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก 
  2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  
พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ที่ส าคัญ               

ตั้งแต่ยุคบาโรก จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประวัติ
และรูปแบบของเพลง องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการแต่งเพลงของสังคีตกวีท่ีมี
ช่ือเสียง  

Development of Western music 
literature from the Baroque period to 
the present, analysis of form and other 
elements that has influence on the 
composition of important composers. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ            

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900            
2 (2-0-6) หน่วยกิต   

(MU 652 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
BEFORE 1900 A.D.) 

วิเคราะหร์ูปแบบบทประพันธ์เพลงก่อน 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้      
ในการประพันธ์เพลง แนวการเรยีบเรียง               
เสียงประสาน การใช้เครื่องดนตรแีละเทคนิค
เฉพาะของบทประพันธ ์

 Analytical of compositions written 
before 1900 A.D., the composition  
techniques and arrangement, the usage 
of instruments and special techniques 
of each work. 

ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900            
2 (2-0-6) หน่วยกิต   

(MU 652 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
BEFORE 1900 A.D.) 

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงก่อน 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้      
ในการประพันธ์เพลง แนวการเรยีบเรียง               
เสียงประสาน การใช้เครื่องดนตรแีละเทคนิค
เฉพาะของบทประพันธ ์

Analysis of compositions written 
before 1900 A.D., the composition 
techniques and arrangements, the 
usage of instruments and special 
techniques in specific works. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

 

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลงั ค.ศ. 1900 
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
AFTER 1900 A.D.)   

วิเคราะหร์ูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคที่ใช้ในการ
ประพันธ์เพลง แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน 
การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของ                 
บทประพันธ์  

Analytical of compositions written 
after 1900 A.D., the composition 
techniques and arrangement, the 
usage of instruments and special 
techniques of each work. 

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลงั ค.ศ. 1900 
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC 
AFTER 1900 A.D.)   

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง 
ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประพันธ์เพลง แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน 
การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของ                      
บทประพันธ ์

Analysis of compositions written 
after 1900 A.D., the composition 
techniques and arrangements, the 
usage of instruments and special 
techniques in specific works. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
ดย.661 การฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรี 1         

2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 661 PRIVATE LESSONS I)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง 

Skills and techniques necessary for a 
high level of interpretation and 
performance. 

ดย.661 การบรรเลง / ขับร้อง                                
ระดับมหาบณัฑิต 1         

2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 661 MASTER PERFORMANCE I)
  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง 

Skills and techniques necessary for 
a high level of interpretation and 
performance. 

ปรับช่ือวิชาเพื่อให ้                          
มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ดย.662 การฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรี 2 
                    2 (0-4-4) หน่วยกิต 

(MU 662 PRIVATE LESSONS II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ดย.661)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง
จาก รายวิชา ดย.661 

Skills and techniques necessary for  
a high level of interpretation and 
performance as continuing from                   
MU 661. 

ดย.662 การบรรเลง / ขับร้อง                                
ระดับมหาบณัฑิต 2 

                    2 (0-4-4) หน่วยกิต 

(MU 662 MASTER PERFORMANCE II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ดย.661)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการ
ของเพลงในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง
จากรายวิชา ดย.661 

Skills and techniques necessary for  
a high level of interpretation and 
performance as continuing from                   
MU 661. 

ปรับช่ือวิชาเพื่อให้                           
มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
1.5  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษากลุ่มดนตรีศึกษา ต้องศึกษาใน

หมวดวิชาเฉพาะทางของกลุ่มการแสดงดนตรี
สากล ทั้งนี้ต้องเลือกศึกษารายวิชาที่มีการเรียน
ช่ัวโมงปฏิบัติ จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มการประพันธ์เพลงและกลุม่
การแสดงดนตรสีากล ต้องเลือกศกึษารายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกต่อไปนี้ หรือในหมวดวิชา
เฉพาะทางที่ยังไม่ได้ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า                          
2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มดนตรีศึกษา ต้องศึกษา
รายวิชาที่มีการเรียนช่ัวโมงปฏิบัตทิี่เปิดสอนใน
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ จากหมวด
วิชาเลือกต่อไปนี ้หรือหมวดวิชาเฉพาะทางที่ยัง
ไม่ได้ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศกึษากลุ่มการประพันธ์เพลง และกลุม่
การแสดงดนตรสีากล ต้องเลือกศกึษารายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกต่อไปนี้ หรือในหมวดวิชา
เฉพาะทางที่ยังไม่ได้ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า                     
2 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ปรับแก้ไขข้อแนะน าในการ
ปฏิบัติของหมวดวิชาเลือก 
เพื่อใหน้ักศึกษามีโอกาส    
เลือกรายวิชาได้มากข้ึน 
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 ดย.615 การบรรเลงรวมวง 3 

            2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 615 MUSIC ENSEMBLE III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ดย.606)  

ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง   
ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและการ                
สอดแทรกอารมณ์อยา่งถูกต้อง ต่อเนื่องจากท่ี
ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.606 

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression as continuing from                
MU 606. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่                         
เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น 

 ดย.616 การบรรเลงรวมวง 4 
             2 (0-4-4) หน่วยกิต  

(MU 616 MUSIC ENSEMBLE IV)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ดย.615)  

ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียง 
ในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลง
บทเพลง โดยการตีความหมายเพลงและการ
สอดแทรกอารมณ์อยา่งถูกต้อง ต่อเนื่องจาก          
ที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.615 

The skills of ensemble playing, the 
balance of sounds, the interpretation 
and expression as continuing from                
MU 615. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่                         
เพื่อเปน็ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

ดย.626 ดนตรลี้านนา       2 (2-0-6) หน่วยกิต    
(MU 626 LANNA MUSIC )  

ลักษณะดนตรีล้านนา ระบบเสียง บันไดเสยีง 
แนวท านอง จังหวะและลลีา เครื่องดนตร ี          
การประสมวง และรูปแบบวิธีการบรรเลง 
ตลอดจนแนวคดิและปรัชญาทีเ่กี่ยวกับดนตร ี 

The music of Lanna. Timbre, scales, 
intervals, melodies, rhythms, and 
instrumentation,  the concepts and  
philosophies of the Lanna Music. 

ดย.626 ดนตรลี้านนา       2 (2-0-6) หน่วยกิต    
(MU 626 LANNA MUSIC )  

ลักษณะดนตรีล้านนา ระบบเสียง บันไดเสยีง 
แนวท านอง จังหวะและลลีา เครื่องดนตร ี          
การประสมวง และรูปแบบวิธีการบรรเลง 
ตลอดจนแนวคดิและปรัชญาทีเ่กี่ยวกับดนตร ี 

The music of Lanna. Timbre, scales, 
intervals, melodies, rhythms, and 
instrumentation,  the concepts and  
philosophies of the Lanna Music. 

คงเดิม 

ดย.658 ดนตรีในยุคโรแมนติก 
                             2 (2-0-6)  หน่วยกิต           
(MU 658 MUSIC IN THE ROMANTIC 
PERIOD) 

ประวัตินักแต่งเพลง รูปแบบ ทฤษฎี เทคนิค 
และการพัฒนาการของผลงานท่ีส าคัญในยุค               
โรแมนติก 

ดย.658 ดนตรีในยุคโรแมนติก 
                             2 (2-0-6)  หน่วยกิต           
(MU 658 MUSIC IN THE ROMANTIC 
PERIOD) 

ประวัตินักแต่งเพลง รูปแบบ ทฤษฎี เทคนิค 
และการพัฒนาการของผลงานท่ีส าคัญในยุค               
โรแมนติก 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
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Important composers, form, 

theories, techniques and development 
of important works in Romantic period. 

Important composers, forms, 
theories, techniques and developments 
of important works in the Romantic 
period. 

ดย.659 ดนตรีในศตวรรษท่ี 20 
            2 (2-0-6) หน่วยกติ 

(MU 659 MUSIC IN THE 20th CENTURY) 
ประวัตดินตรตีะวันตกในศตวรรษที่ 20     

ของประเทศต่างๆ เทคนิคการแต่งเพลงของ               
นักแต่งเพลงท่ีมีชื่อเสียง 

20th century compositions of 
various contries, composition 
techniques of important composers. 

ดย.659 ดนตรีในศตวรรษท่ี 20 
            2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 659 MUSIC IN THE 20th CENTURY) 
ประวัตดินตรตีะวันตกในศตวรรษที่ 20     

ของประเทศต่างๆ เทคนิคการแต่งเพลงของ               
นักแต่งเพลงท่ีมีชื่อเสียง 

20th- century compositions of 
various countries, composition 
techniques of important composers. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์

ดย.711 การพัฒนานักเรียนดนตร ี
             2 (2-0-6) หน่วยกิต  

(MU 711 MUSIC STUDENT 
DEVELOPMENT)  

วิธีการพัฒนานักเรียนดนตรดี้านคณุธรรม
จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา ทักษะ
การปฏิบัตเิครื่องดนตร ีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ตลอดจน
การทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Methods of developing the music 
students in ethic, knowledge, 
intellectual skills, music instrumental 
skills, interpersonal skills, 
responsibilities, analytical skills and 
skills in using  technology. 

ดย.711 การพัฒนานักเรียนดนตร ี
             2 (2-0-6) หน่วยกิต  

(MU 711 MUSIC STUDENT 
DEVELOPMENT)  

วิธีการพัฒนานักเรียนดนตรดี้านคณุธรรม
จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา ทักษะ
การปฏิบัตเิครื่องดนตร ีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ตลอดจน
ทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Methods of developing the music 
students in ethics, knowledge, 
intellectual skills, music instrumental 
skills, interpersonal skills, 
responsibilities, analytical skills and 
skills in using  technology.  

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์

ดย.717  สัมมนาทางดนตร ี3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 717 MUSIC SEMINAR)  

การศึกษาและวิเคราะห์เกีย่วกับ
สภาพการณ์ดา้นดนตรีอย่างลึกซึ้ง ปัญหาและ
ประเด็นที่น่าสนใจ 

Indepth- study and analysis of music 
situation, social issues relating to music. 

 ยกลิกรายวิชา  
โดยย้ายไปอยู่หมวดวิชาแกน 

ดย.732 เพลงประกอบภาพยนตร ์      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
                       2 (2-0-6) หน่วยกติ  

(MU 732 FILM SCORING) 
ประวัติการประพันธ์เพลงประกอบ

ภาพยนตร์ และพื้นฐานการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการประพันธ์เพลง 

History of film Scoring, basic 
techniques of composing for film. 

ดย.732 เพลงประกอบภาพยนตร ์      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
                       2 (1-2-5) หน่วยกิต  

(MU 732 FILM SCORING) 
ประวัติการประพันธ์เพลงประกอบ

ภาพยนตร์ และพื้นฐานการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการประพันธ์เพลง  

History of film scoring, basic 
techniques of composing for film. 

1. ปรับตัวเลขก ากับหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรยีน
การสอน 
2. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ ์
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ดย.733 เพลงประกอบภาพยนตรข์ั้นสูง 

                        2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 733 ADVANCED FILM SCORING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ดย.732) 

การวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ของนักประพันธ์ที่มีช่ือเสียง 
ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตรโ์ดยใช้เทคนิค
ต่างๆ 

Analyze film music of important 
composers, compose film music using 
various techniques. 

ดย.733 เพลงประกอบภาพยนตรข์ั้นสูง 
2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 733 ADVANCED FILM SCORING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ดย.732) 

การวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ของนักประพันธ์ที่มีช่ือเสียง 
ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตรโ์ดยใช้เทคนิค
ต่างๆ 

Analyze film music of important 
composers, compose film music using 
various techniques. 

ปรับตัวเลขก ากับหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเรยีนการสอน 

 

ดย.751 การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลง               
ขั้นสูง                         2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 751 ADVANCED INSTRUMENTAL 
CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงประเภท
ต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ และการ
ตีความหมายของเพลงในระดับสูง 

Advanced conducting techniques for 
various ensembles, and advanced  
interpretation. 

ดย.751 การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลง               
ขั้นสูง                         2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 751 ADVANCED INSTRUMENTAL 
CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงประเภท
ตา่งๆ การถ่ายทอดอารมณ์ และการ
ตีความหมายของเพลงในระดับสูง 

Advanced conducting techniques 
for various ensembles, and advanced  
interpretation. 

คงเดิม 

ดย.752 การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักร้อง 
ขั้นสูง           2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 752 ADVANCE CHORAL 
CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักรอ้งใน             
ขั้นสูง การถ่ายทอดอารมณ์และการ
ตีความหมายของเพลงในระดับสูง 

Advanced conducting techniques for 
choirs, interpretation of scores. 

ดย.752 การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักร้อง 
ขั้นสูง           2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 752 ADVANCED CHORAL 
CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักรอ้งใน             
ขั้นสูง การถ่ายทอดอารมณ์และการ
ตีความหมายของเพลงในระดับสูง 

Advanced conducting techniques 
for choirs, and interpretation of scores. 

1. แก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก                   
ไวยากรณ ์

2. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ ์
 
 

ดย.753 การจัดการธรุกิจดนตร ี
2 (2-0-6) หน่วยกิต              

(MU 753 MUSIC BUSINESS 
MANAGEMENT) 

กระบวนการจดัการธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกับ
ดนตรี การจัดตั้งธรุกิจ และการเขยีนแผนธุรกิจ  

Procedure of music business  
management, setting up music business 
and writing business plan. 

ดย.753 การจัดการธรุกิจดนตร ี
2 (2-0-6) หน่วยกิต              

(MU 753 MUSIC BUSINESS 
MANAGEMENT) 

กระบวนการจดัการธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกับ
ดนตรี การจัดตั้งธรุกิจ และการเขยีนแผนธุรกิจ 

Procedure of music business 
management, setting up a music 
business and writing business plans. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์

ดย.755 อิเล็กทรอแอคูสติกขั้นสูง 
        2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 755 ADVANCED ELECTRO – 
ACOUSTICS) 

ดย.755 อิเล็กทรออะคูสติกขั้นสูง 
        2 (1-2-5) หน่วยกิต 

(MU 755 ADVANCED ELECTRO – 
ACOUSTICS) 

1. แก้ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพือ่ให้ถูกต้องตาม
ลักษณะการอ่านออกเสยีง
ภาษาไทย 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลประกอบ 
เพลงส าหรับดนตรีอิเล็กทรอแอคูสติก             

การพัฒนาเสยีง การสร้างเสียง การอัดเสียง 
และการวเิคราะห์เสียง รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

Developing and building electronic 
sounds, recording and evaluating 
compositions for electronic instruments, 
including computers, synthesizers and 
other instruments. 

เพลงส าหรับดนตรีอิเล็กทรออะคสูติก             
การพัฒนาเสยีง การสร้างเสียง การอัดเสียง 
และการวเิคราะห์เสียง รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

Developing and building electronic 
sounds, recording and evaluating 
compositions for electronic instruments, 
including computers, synthesizers and 
other instruments. 

2. แก้ไขตัวสะกดในค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เพือ่ให้
ถูกต้องตามลักษณะการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทย 
 

ดย. 756 หัวข้อคัดสรรทางดนตร ี        
2 (2-0-6) หน่วยกิต 

(MU 756 SELECTED TOPICS IN MUSIC) 
หัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีตาม                   

ความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์                      
โดยท าการศึกษาในเชิงลึก 

In-depth stydy of selected topic in 
music that appropriate for the 
students.  

ดย. 756 หัวข้อคัดสรรทางดนตร ี        
2 (2-0-6) หน่วยกติ 

(MU 756 SELECTED TOPICS IN MUSIC) 
หัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีตาม                   

ความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์                      
โดยท าการศึกษาในเชิงลึก 

In-depth study of a selected topic 
in music that appropriate for the  
students. 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์

 
1.6 หมวดวิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษารายวิชา

วิทยานิพนธ์ ดังนี ้
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษารายวิชา

วิทยานิพนธ์ ดังนี ้
คงเดิม 

ดย.799  วิทยานิพนธ์    12 (0-0-36) หน่วยกิต 
(MU 799  THESIS)         

ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทางดนตรี
โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อค้นพบ                     
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 
หรือการแสดงดนตร ีหรือการประพันธ์บทเพลง
ตามจินตนาการ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
พร้อมเขียนการวเิคราะห์อย่างละเอียดตาม
รูปแบบการเขยีนงานวิจัย 

In-depth study of music topics by 
using research methodology to 
obtain the knowledge that can be used 
or applied. Music performance or music 
composition that demonstrates 
imagination and creativity of the 
student, analytical in the manner of 
research writing.  

ดย.799  วิทยานิพนธ ์   12 (0-0-36) หน่วยกิต  
(MU 799  THESIS)  

การศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทาง
ดนตรโีดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อค้นพบ                     
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 
หรือการแสดงดนตร ีหรือการประพันธ์บทเพลง
โดยใช้จินตนาการและความคดิสรา้งสรรค์พร้อม
เขียนการวิเคราะห์อย่างละเอียดตามรูปแบบ
การเขียนงานวิจัย 

 In-depth study of music topics by 
using research methodology to 
obtain the knowledge that can be used 
or applied. Music performance or music 
composition that demonstrates 
imagination and creativity of the 
student, including analysis in the 
manner of research writing. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ             

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
วิชาเสริมพื้นฐาน -                 0                 0 

ศึกษารายวิชา                               
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

           ไม่น้อยกว่า  24             ไม่น้อยกว่า  24  

 หมวดวิชาแกน                     12               12 

 หมวดวิชาเฉพาะทาง               10               10 

 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  2  ไม่น้อยกว่า  2  

วิทยานิพนธ ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                           12                            12  
รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                     

                   ปฏิบัติหน้าที่แทน  อธิการบดี  
               วันที่         เดือน               พ.ศ.  
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ภาคผนวก  ก  

ข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2548 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ .ศ. 2548 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
หมวด 10 

หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
 

10. 1  หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจ านวนการรับสมัคร 
 ................................................................... 
10.2 ระบบการศึกษา 
       ................................................................... 
10.3  ระบบหน่วยกิต 
 ................................................................... 
10.4 การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน 
       10.4.1  ระดับปริญญาตรี 
 ................................................................... 

 10.4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 10.4.2.1  การลงทะเบียน 

 1)  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบ เงื่อนไขและความเห็นเกี่ยวกับ 
การลงทะเบียนรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ 
   2)  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนเสมอ 
   3)  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน หรือตามเง่ือนไขของแต่ละหลักสูตร 
   4)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด ๆ ที่เคยได้ล าดับขั้น B หรือสูงกว่า
ไม่ได ้
   5)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว แต่ยังท า
วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ จะต้องลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบว่ าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน 

 
 10.4.2.2  การบอกเพ่ิมและเลิกรายวิชาเรียน 
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                 1)  การขอเพ่ิมรายวิชากระท าได้ภายใน 3 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
และ 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้น   
ยื่นเอกสารต่อส านักทะเบียนและบริการการศึกษา 
     2)  การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 
แล้วยื่นเอกสารต่อส านักทะเบียนและบริการการศึกษา 

(2.1) การบอกเลิกรายวิชานั้นกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏใน  ใบรายงานผล
การศึกษา 

(2.2) การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก  แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของ  
ภาคเรียนปกติ หรือ หลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  นักศึกษาจะได้รับ
อักษร W ส าหรับรายวิชานั้นๆ 
   (2.3)   การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ 
เพ่ือให้รับอักษร W แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะได้รับอักษรระดับคะแนน F ส าหรับรายวิชานั้นๆ 
   (2.4)   การคืนเงินในกรณีท่ีนักศึกษาบอกเลิกรายวิชา1 

ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนักศึกษา 
มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน 
                                               ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
มหาวิทยาลัยให้ออก หรือสั่งพักการเรียน หรือลาพัก และจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมด ภาคการศึกษา
นั้น ๆ  
โดยยื่นขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่า
เล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบ ารุงการศึกษาแก่นักศึกษา 
                                               ค.  นักศึกษาที่บอกเลิกเรียนบางรายวิชาและยังคงเรียนรายวิชาที่
เหลืออยู่ไปจนหมดภาคการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิกนั้น ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพ่ิม รายวิชาหนึ่ง ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
โดยที่ภาควิชาที่สังกัดอยู่อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด 
   ง. กรณีท่ีนักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย 
         (2.5)  การบอกเลิกทุกรายวิชาจะท าได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น 
         (2.6)  นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนช าระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์
จะลาออกหรือบอกเลิกกลางคัน ต้องช าระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น 

10.5 ระยะเวลาการศึกษา 
 10.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา                              

 

                                                 
1
 มติสภามหาวิทยาลยัพายพัท่ี 51/2539 ในคราวประชมุสมยัสามญัครัง้ท่ี 2/2539 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2539 
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10.6  ระบบการวัดผล การประเมินผล การส าเร็จการศึกษา 
10.6.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
      10.6.2.1  การวัดผลการศึกษา 

1)  บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติจัดให้มีการวัดผลการศึกษา     
ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และเม่ือได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงถือว่า     
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

2)  บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติใช้ระบบระดับคะแนนและ   
แต้มระดับคะแนนในการวัดผล นอกจากรายวิชาที่ก าหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP  (No Pass) 

3)  อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียน
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน  แต้มระดับคะแนน  ระดับการเรียน 

   (ต่อ 1 หน่วยกิต) 
A     4   ดีเลิศ 
B+     3.5   ดีมาก       
B     3   ดี 
C+     2.5   ดีพอใช้ 
C     2   พอใช้ 
D+     1.5   อ่อน 
D     1   อ่อนมาก 
F     0   ไม่ผ่าน 

4)  นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืน    เพื่อเป็น
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาโดยมีความหมายดังนี้ 

อักษร   ความหมาย 
    I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   W  การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn) 
   U  การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
   P  การวัดผลผ่าน (Pass) 
  NP  การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
   IP  ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
  EP  วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent 

Pass) 
(4.1) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษา  ไม่สามารถเรียน   

หรือปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดข้ึน นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้ม
ระดับคะแนนใหม่ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาค
การศึกษา   ถัดไป  ในกรณีที่ไม่สามารถจะท าการวัดผลเพ่ือจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิต
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วิทยาลัยฯ  พิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I   เป็น
อักษรระดับคะแนน F 

(4.2) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชา  ที่
ลงทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  การบอกเลิกต้องด าเนินการตามระเบียบ
การศึกษาและการวัดผลการศึกษาเกี่ยวกับการบอกเพ่ิมและเลิกรายวิชาเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 2  และ
ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

(4.3) อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นๆ โดยไม่ขอรับหน่วยกิตแต่อย่างใด 

(4.4) อักษร P เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาผู้นั้น สามารถเรียน ผ่าน
รายวิชานั้นๆ จนเป็นที่พอใจ  

(4.5) อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่าน
รายวิชานั้นๆ จนเป็นที่น่าพอใจ  

อักษร P  หรืออักษร  NP  สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิต ดังนี้ 
  อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษา

จ าเป็นต้องเรียน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้พ้ืนฐาน หรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม 

  อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ หรือ
การ 

ค้นคว้าอิสระผ่าน หรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นหน่วยกิตสะสม 
แต่ไม่น าจ านวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพื่อค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

(4.6) อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ใน
ระหว่างการวัดผล หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 

(4.7) อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมี
คุณภาพดีมาก 

(4.8) รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,  F และ
อักษรระดับคะแนน P, EP  ที่ได้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสม
ตามหลักสูตร 

(4.9) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้อักษร 
ระดับคะแนน C+ และ C โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                                 (4.10) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร 

  10.6.2.2   การประเมินผลการศึกษา 
 1)   การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระท าเม่ือสิ้นสุด
การศึกษา แต่ละภาคเรียน 
 2)  มหาวิทยาลัยจะคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และแต้ม
ระดับคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน 
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
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 3)  ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลรวมแต้มระดับ
คะแนนสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสม
ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองต าแหน่งไม่มี
การปัดเศษ 
 4)  ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน    
ให้ค านวณ  ดังนี้ 

(4.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาคเรียน ให้น าผลรวมแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ 

(4.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้น าผลรวมแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร หารด้วยจ านวนหน่วยกิต
สะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

   10.6.2.3   การสอบประมวลความรู้) Comprehensive Examination) 
1)   นักศึกษาท่ีจะสอบประมวลความรอบรู้ จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชาต่างๆ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อย
แล้ว 

2)   ในการสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปาก
เปล่าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3)   บางสาขาวิชาอาจจะก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความ
รอบรู้ก่อน จึงได้รับอนุญาตให้ท าวิทยานิพนธ์ 

4)   บัณฑิตวิทยาลัยฯ  เป็นผู้ก าหนดการสอบประมวลความรอบรู้  ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา 

5)   การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และ
จะต้องมีกรรมการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6)   นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจ านง ต่อ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่ตนศึกษาอยู่ ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ทราบ  เพ่ือด าเนินการจัด
สอบต่อไป ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา 

7)   บัณฑิตวิทยาลัยฯ  จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน  ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ 

8)   การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP 
9)   คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษร

คะแนน P หรือ NP โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
   10.6.2.4 การท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) 

1)   นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์
ต่อเมื่อเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียน
แล้วนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ 

2)   คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือ                
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่เกิน 3 คน 
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ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อ   คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 
 3)  นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ           
ภาษาหนึ่งภาษาใดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุม แต่ต้องมีบทคัดย่อ
ของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4)  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องต่อสาขาวิชาเพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับ           
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ก าหนด การสอบ   
วิทยานิพนธ์  จะกระท าได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว 
 5)  บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะตั้งกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 6)  นักศึกษาต้องส่งส าเนาวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
การศึกษานานาชาติ  เพ่ือให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดฯ 
(อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนสอบ) 
 7)  การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 

  EP หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass) 
  P หมายถึง ผ่าน (Pass)    
  NP หมายถึง ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass) 

 8)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับคะแนน 
EP, P, NP โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
 9)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6  เมื่อด าเนินการสอบแล้วให้    
รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
 10)  นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ที่เข้า
รูปเล่มเรียบร้อยตามกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ จ านวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
   10.6.2.5 การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา 

นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติให้
ได้ปริญญาเมื่อผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้ 

    1)  จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ    
สาขาวิชานั้นๆ 
 2)  จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร   
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
 3)  จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยฯ 
 4)  ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ  
วิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
 5)  ในแผนการศึกษาที่ไม่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบประมวล
ความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่าตามเงื่อนไข
ของสาขาวิชานั้นๆ 
 6)  ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
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 7)   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  
                       10.6.2.6   การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ2 
                                       ส าหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของตน จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                                     1)   สอบผ่าน TOEFL ในระดับท่ีก าหนด หรือ 
 2)   สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ รายวิชา         
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาในระดับที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ก าหนด หรือ 
 3)   เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโท ที่ท าการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน 
อยู่แล้ว จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
                 1)  ศึกษาภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 การศึกษาดังกล่าวต้องไม่นานเกินกว่า 5 ปี   
นับถึงเวลาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยพายัพ 
                 2)  สามารถสอบผ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                 3)  ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดสอบโดย  บัณฑิตวิทยาลัยและ
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ3  

                 4)  เขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาท่ีมิใช่ภาษาของตนเอง 
 

หมวด 12 
วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ 

 
12.1 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 

 12.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
   12.1.2.1   หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา          

       1)  สอบข้อเขยีน  ความถนัดทางภาษาอังกฤษและ /หรือความถนัดเฉพาะ
สาขาวิชา 

                          2)  สอบสัมภาษณ์ 
                          3)  พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

        12.1.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                          1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                          2)  ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
          12.1.2.3  สถานภาพของการเป็นนักศึกษา 

                                                 
2
 มติสภามหาวิทยาลยัพายพัท่ี 20/2543  ในคราวประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 3/2543  เมื่อวนัท่ี  26  สิงหาคม  2543 

3 มติสภามหาวิทยาลยัพายพัท่ี 81/2546  ในคราวประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 3/2546 เมื่อวนัท่ี  23  สิงหาคม  2446 
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                 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา  

 โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) นักศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตาม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร  นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็น   นักศึกษาสามัญได้
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ  เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  9 
หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียน ไม่
สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ตาม    เงื่อนไขท่ีก าหนด จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที 
   12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และ
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

1)  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันหรือ
ต่างสถาบัน สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

    (1.1) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 
    (1.2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
2) การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(2.1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2.2) เนื้อหารายวิชาที่หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
การเทียบเนื้อหารายวิชานั้น ๆ  

(2.3) เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3 หรืออักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า 

(2.4) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

(2.5) การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะกระท า
มิได้ 
เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือแต้ม 
   12.1.2.5  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถกระท าได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    1)  ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1.1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
         (1.2)  มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 

2) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
     (2.1) การเทียบโอนความรู้ 
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             (2.1.1)  ผู้ขอเทียบโอนจะต้องสอบเทียบความรู้เป็นรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบดอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบ
โอนทุกรายวิชา 

    (2.1.2)  สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/
หรือเกณฑ์การตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชาก าหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบ
มาตรฐานมาแสดงเพ่ือขอเทียบโอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบ
มาตรฐานเป็นกรณี ๆ ไป 

    (2.2) การสอบวัดความรู้ ผุ้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้
ไม่ต่ ากว่าระดับอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

    (2.3) การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบและ/หรือการประเมินความรู้ของ 
มหาวิทยาลัย ให้บันทึก “CE” (credits from examination) ส่วนการบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (credits from standardized test) โดยให้จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้น แต่จะไม่ให้อักษรระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
สะสม 
                                    (2.4)กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับ
ก่อน ให้ถือว่าผู้ขอเทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องช าระค่าธรรมเนียมในการ
เทียบโอนรายวิชาบังคับก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้  
                                    (3.1) หน่วยกิตท่ีได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
                          (3.2) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์
ส าเร็จการศึกษา 

   12.1.2.6 การลาพักและลาออก 
1)  นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่า

นั้น  
จะต้องยื่นค าร้องตามแบบของมหาวิทยาลัย และช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
ยกเว้นภาคฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว 
                2) นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อ           
มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพ
เป็นนักศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 

  12.1.2.7  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
  1)   ถึงแก่กรรม 

   2)  ลาออก 
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   3)  ศึกษาจบหลักสูตร 
   4)  ใช้เวลาศึกษาเกนิกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งนี้ ให้นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาและนับรวมระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย 

      5)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ลาพักการเรียน      
และไม่แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

      6)  ไม่ช าระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

      7)  ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรก 
โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม 

      8)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชา     
ที่นับหน่วยกิตในหลักสูตรครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต 

      9)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสาขาวิชาก าหนด       
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาทดลองเรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
   10)  สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D และ F ถือว่า
ไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ 
   11)  มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากประพฤติผิดระเบียบ
วินัยอย่างร้ายแรง  
   12)  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิด
จากความประมาท) 
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ภาคผนวก  ข  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี ทฤษฎีดนตรี การอ่าน ฟัง เขียน 

ประวัติดนตรีตะวันตก หรือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานในรายวิชา
นั้นๆ โดยไม่รับหน่วยกิต ดังนี้ 
 

ดย.500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตร ี      0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 500 ENGLISH FOR MUSICIANS) 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่าน และการสนทนาด้านดนตรี 
English language skills, especially conversation and reading in music subject. 

 
ดย.501 ทฤษฎีดนตรี        0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 501 MUSIC THEORY) 

ทฤษฎีดนตรีสากล การเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว คอร์ดโปรเกรสชัน การย้ายคีย์ 
Western music theory, four part writing, chord progressions, and modulations. 

 
ดย.502 การอ่าน ฟัง เขียน       0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 502 SIGHT- SINGING AND DICTATION) 

อ่าน ฟัง เขียน จังหวะและท านอง ในอัตราจังหวะพ้ืนฐานและอัตราจังหวะผสม ทรัยแอด       
คอร์ดโปรเกรสชัน และเคเดนซ์  

Basic aural skills, rhythmic and melodic dictation in simple time and compound 
time, notating and singing intervals, triads, cadences, and chord progressions. 
 
ดย.503 ประวัติดนตรีตะวันตก       0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(MU 503 WESTERN MUSIC HISTORY) 

ประวัติและพัฒนาการของดนตรีตะวันตก ลักษณะโครงสร้างทางดนตรี เครื่องดนตรี ประวัติและ
ผลงานของนักดนตรีส าคัญ 

Western music history, the development of musical forms, instruments, and the 
lives and works of important composers. 
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ดย.504 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี       0 (3-0-9) หน่วยกิต  
(MU 504 AESTHETICS OF MUSIC) 

ปรัชญาและหลักสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี การเปรียบเทียบกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ ทั้งทัศนศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง โดยศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

The philosophy and aesthetics of music, relationship of music to other arts, by 
studying in both theoretical and practical aspects. 
 
2. หมวดวิชาแกน จ านวน 12 หน่วยกิต 
 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย        2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 601 RESEARCH METHODOLOGY)  

หลักการเบื้องต้นของการวิจัย แบบแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
และเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย  

Research methodology, writing research proposals, research techniques, analysis of 
data, and writing research report. 
 
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 603 INSTRUMENTAL SKILLS I)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี เพ่ือให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการของเพลง
ได้อย่างถูกต้อง 

Instrumental skills and techniques necessary for interpretation and performance.                   
 
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 604 INSTRUMENTAL SKILLS II)  

(วิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวิชา ดย.603)  
ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี เพ่ือให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการของเพลง

ได้อย่างถูกต้อง ต่อจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.603 
Instrumental skills and techniques necessary for interpretation and performance as 

continuing from MU 603. 
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ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1       2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 605 MUSIC ENSEMBLE I)  

ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียงในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลงบทเพลง                  
โดยการตีความหมายเพลงและการสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้อง  

The skills of ensemble playing, the balance of sounds, the interpretation and 
expression. 

 
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2       2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 606 MUSIC ENSEMBLE II)  

(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.605)  
ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียงในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลงบทเพลง                 

โดยการตีความหมายเพลงและการสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.605 
The skills of ensemble playing, the balance of sounds, the interpretation and 

expression as continuing from MU 605. 
 
ดย.607  สัมมนาทางดนตรี        2 (1-2-5) หน่วยกิต  
(MU 607 MUSIC SEMINAR)  

การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง ปัญหาและประเด็นที่น่าสนใจ 
In-depth study and analysis of music situations, social issues relating to music. 

 
3. หมวดวิชาเฉพาะทาง จ านวน 10 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะทางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดนตรีศึกษา กลุ่มการประพันธ์เพลง และ                    
กลุ่มการแสดงดนตรีสากล นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 10 หน่วยกิต ดังนี้ 
  

3.1 กลุ่มดนตรีศึกษา 
  
ดย.611 จริยศาสตร์ส าหรับครูดนตรี      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 611 ETHICS FOR MUSIC TEACHERS)  

หลักการและวิธีการทางจริยศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมจากคุณค่าดนตรี  จริยธรรม
ส าหรับครูดนตรี  

Principles of ethics, analysis of ethical issues from musical values, ethics for music 
teachers. 
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ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตรี        2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 612 PSYCHOLOGY OF MUSIC TEACHING)   

หลักจิตวิทยาการศึกษา การใช้หลักจิตวิทยาในการสอนดนตรี วิเคราะห์และเสนอแนวทาง           
การจัดการเรียนการสอนดนตรีที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนวัยต่าง ๆ  

Educational psychology as applied to music teaching, analysis and suggestions of 
teaching methods  that are appropriate to the personal development of the learners in 
various ages. 
 
ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 613 CURRICULUM AND INSTRUCTION OF MUSIC EDUCATION)  

หลักการและแนวคิดการสร้างหลักสูตร องค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร วิเคราะห์และสร้าง
หลักสูตรดนตรี  เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี  

The principles and concepts of general curriculums, analysis and design music 
curriculum, suggestions of music teaching methods. 
 
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก        2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  

พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ที่ส าคัญ ต้ังแต่ยุคบาโรกจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประวัติและรูปแบบ
ของเพลง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงของสังคีตกวีที่มีชื่อเสียง  

Development of Western music literature from the Baroque period to the present, 
analysis of form and other elements that has influence on the composition of important 
composers. 

 
ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี                             2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 720 INSTRUMENTAL PEDAGOGY) 

เทคนิคและวิธีการสอนการใช้เครื่องดนตรีส าหรับผู้เรียนในวัยต่างๆ การวางแผนการสอน               
การวัดผลและการประเมินผล โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

Music instrumental teaching and methods of  instrumental for the learners in 
various ages, teaching plans and the evaluations, experimental learning. 
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       3.2    กลุ่มการประพันธ์เพลง 
  
ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1      2 (1-2-5) หน่วยกิต  
(MU 631 MASTER COMPOSITION I) 

การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและเทคนิคขั้นสูง ควบคู่กับปรัชญา และ / หรือ แรงบันดาลใจในการ
ประพันธ์เพลง 

Composition of various forms and advanced composition techniques with 
inspiration and/or aesthetic philosophy of composition. 
 
ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2      2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 632 MASTER COMPOSITION II) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.631)  

การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและเทคนิคขั้นสูง ควบคู่กับปรัชญา และ / หรือ แรงบันดาลใจในการ
ประพันธ์เพลง ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.631 อาจเป็นผลงานที่ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์                    
และ / หรือ คอมพิวเตอร์  

  Composition of various forms and advanced composition techniques with 
inspiration as continuing from MU 631, including uses of computer and/or electronic 
devices. 
 
ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900     2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC AFTER 1900 A.D.)   

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประพันธ์เพลง แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของบทประพันธ์  

  Analysis of compositions written after 1900 A.D., the composition techniques and 
arrangements, the usage of instruments and special techniques in specific works. 
 
ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3     2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 731 MASTER COMPOSITION III)   
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.632)  

การประพันธ์เพลงในโครงสร้างและเทคนิคขั้นสูง ควบคู่กับปรัชญา และ/หรือ แรงบันดาลใจในการ
ประพันธ์เพลง ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.632 อาจเป็นผลงานที่ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์                     
และ/หรือ คอมพิวเตอร์  

Composition of various forms and advanced composition techniques with 
inspiration as continuing from MU 632, including uses of computer and/or electronic 
devices. 
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ดย.734 การเรียบเรียงส าหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง      2 (1-2-5) หน่วยกิต  
(MU 734 ADVANCED ORCHESTRATION)  

การเรียบเรียงส าหรับวงดนตรีและวงออรเ์คสตรา จากบทเพลงทั้งแบบคลาสสิกและบทเพลงร่วมสมัย  
Scoring for ensembles and orchestra using both classical and contemporary 

compositions.  
 
3.3 กลุ่มการแสดงดนตรีสากล  

 

ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก       2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 651 WESTERN MUSIC LITERATURE)  

พัฒนาการของบทเพลงต่างๆ ที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคบาโรกจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประวัติและรูปแบบ
ของเพลง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงของสังคีตกวีที่มีชื่อเสียง  

Development of Western music literature from the Baroque period to the present, 
analysis of form and other elements that has influence on the composition of important 
composers. 

 
ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900      2 (2-0-6) หน่วยกิต   
(MU 652 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC BEFORE 1900 A.D.)   

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงก่อน ค.ศ. 1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประพันธ์เพลง  แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของบทประพันธ์  

  Analysis of compositions written before 1900 A.D., the composition techniques and 
arrangements, the usage of instruments and special techniques in specific works. 
 

ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900     2 (2-0-6)หน่วยกิต 
(MU 653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC AFTER 1900 A.D.)   

การวิเคราะห์รูปแบบบทประพันธ์เพลงหลัง ค.ศ.1900 ในด้านโครงสร้าง เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์
เพลง  แนวการเรียบเรียงเสียงประสาน การใช้เครื่องดนตรีและเทคนิคเฉพาะของบทประพันธ์  

Analysis of compositions written after 1900 A.D., the composition techniques and 
arrangements, the usage of instruments and special techniques in specific works. 
 

ดย.661 การบรรเลง / ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 1      2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 661 MASTER PERFORMANCE I)   

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี เพ่ือให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการของเพลง
ในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง 

Skills and techniques necessary for a high level of interpretation and performance. 
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ดย.662 การบรรเลง / ขับร้องระดับมหาบัณฑิต 2      2 (0-4-4) หน่วยกิต 
(MU 662 MASTER PERFORMANCE II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.661)  

ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี เพ่ือให้สามารถบรรเลงและถ่ายทอดจินตนาการของเพลง      
ในระดบัสูงได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องจากรายวิชา ดย.661 

Skills and techniques necessary for a high level of interpretation and performance 
as continuing from MU 661. 
 
4. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มดนตรีศึกษา ต้องศึกษารายวิชาที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติที่เปิดสอนในหลักสูตร                         
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จากหมวดวิชาเลือกต่อไปนี้ หรือหมวดวิชาเฉพาะทางที่ยังไม่ได้ศึกษาจ านวน                 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

นักศึกษากลุ่มการประพันธ์เพลง และกลุ่มการแสดงดนตรีสากล ต้องเลือกศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาเลือกต่อไปนี้ หรือในหมวดวิชาเฉพาะทางท่ียังไม่ได้ศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
 
ดย.615 การบรรเลงรวมวง 3             2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 615 MUSIC ENSEMBLE III)  

(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.606)  
ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียงในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลงบทเพลง   

โดยการตีความหมายเพลงและการสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.606 

The skills of ensemble playing, the balance of sounds, the interpretation and 
expression as continuing from MU 606. 
 
ดย.616 การบรรเลงรวมวง 4             2 (0-4-4) หน่วยกิต  
(MU 616 MUSIC ENSEMBLE IV)  

(วิชาบังคับก่อน: สอบไดว้ิชา ดย.615)  
ทักษะการเล่นรวมวง ความพร้อมเพรียงในการบรรเลง ความกลมกลืนของการบรรเลงบทเพลง   

โดยการตีความหมายเพลงและการสอดแทรกอารมณ์อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาในรายวิชา ดย.615 

The skills of ensemble playing, the balance of sounds, the interpretation and 
expression as continuing from MU 615. 
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ดย.626 ดนตรีล้านนา        2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 626 LANNA MUSIC )  

ลักษณะดนตรีล้านนา ระบบเสียง บันไดเสียง แนวท านอง จังหวะและลีลา เครื่องดนตรี การประสมวง               
และรูปแบบวิธีการบรรเลง ตลอดจนแนวคิดและปรัชญาที่เก่ียวกับดนตรี  

The music of Lanna. Timbre, scales, intervals, melodies, rhythms, and 
instrumentation,  the concepts and  philosophies of the Lanna Music. 
 
ดย.658 ดนตรีในยุคโรแมนติก       2 (2-0-6)  หน่วยกิต 
(MU 658 MUSIC IN THE ROMANTIC PERIOD) 

ประวัตินักแต่งเพลง รูปแบบ ทฤษฎี เทคนิค และการพัฒนาการของผลงานที่ส าคัญในยุคโรแมนติก 
Important composers, forms, theories, techniques and developments of important 

works in the Romantic period. 
 
ดย.659 ดนตรีในศตวรรษที่ 20       2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 659 MUSIC IN THE 20th CENTURY)  

ประวัติดนตรีตะวันตกในศตวรรษที่ 20 ของประเทศต่างๆ เทคนิคการแต่งเพลงของนักแต่งเพลง                 
ที่มีชื่อเสียง 

20th-century compositions of various countries, composition techniques of 
important composers. 
 
ดย.711 การพัฒนานักเรียนดนตรี       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 711 MUSIC STUDENT DEVELOPMENT)  

วิธีการพัฒนานักเรียนดนตรีด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา ทักษะการปฏิบั ติ
เครื่องดนตรี ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์                    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
           Methods of developing the music students in ethics, knowledge, intellectual skills, 
music instrumental skills, interpersonal skills, responsibilities, analytical skills and skills in 
using  technology. 
 
ดย.732 เพลงประกอบภาพยนตร์        2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 732 FILM SCORING)  

ประวัติการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ และพ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประพันธ์เพลง 
 History of film scoring, basic techniques of composing for film. 
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ดย.733 เพลงประกอบภาพยนตร์ขั้นสูง      2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 733 ADVANCED FILM SCORING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดว้ิชา ดย.732) 
 การวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง ประพันธ์เพลง
ประกอบภาพยนตร์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
 Analyze film music of important composers, compose film music using various 
techniques. 
 
ดย.751 การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงขั้นสูง     2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 751 ADVANCED INSTRUMENTAL CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับวงบรรเลงประเภทต่าง ๆ การถ่ายทอดอารมณ์ และการตีความหมายของ
เพลงในระดับสูง 

Advanced conducting techniques for various ensembles, and advanced 
interpretation.   

 
ดย.752 การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักร้องขั้นสูง     2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 752 ADVANCED CHORAL CONDUCTING) 

การอ านวยเพลงส าหรับคณะนักร้องในขั้นสูง การถ่ายทอดอารมณ์และการตีความหมายของเพลง                
ในระดับสูง 

Advanced conducting techniques for choirs, and interpretation of scores.  
 
ดย.753 การจัดการธุรกิจดนตรี       2 (2-0-6) หน่วยกิต  
(MU 753 MUSIC BUSINESS MANAGEMENT) 

กระบวนการจัดการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับดนตรี การจัดตั้งธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ  
Procedure of music business  management, setting up a music business and writing 

business plans. 
 
ดย.755 อิเล็กทรออะคูสติกขั้นสูง        2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(MU 755 ADVANCED ELECTROACOUSTICS) 

เพลงส าหรับดนตรีอิเล็กทรออะคูสติก การพัฒนาเสียง การสร้างเสียง การอัดเสียงและการวิเคราะห์
เสียง รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

Developing and building electronic sounds, recording and evaluating compositions 
for electronic instruments, including computers, synthesizers and other instruments. 
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ดย. 756 หัวข้อคัดสรรทางดนตรี       2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(MU 756 SELECTED TOPICS IN MUSIC) 

หัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยท าการศึกษาในเชิงลึก 
 In-depth study of a selected topic in music that appropriate for the students. 

 
5. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  
 นักศึกษาทุกคนต้องศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 
ดย.799  วิทยานิพนธ์               12 (0-0-36) หน่วยกิต 
(MU 799  THESIS)   

  การค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทางดนตรีโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพ่ือค้นพบองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ หรือการแสดงดนตรี หรือการประพันธ์บทเพลงโดยใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมเขียนการวิเคราะห์อย่างละเอียดตามรูปแบบการเขียนงานวิจัย 

      In-depth study of music topics by using research methodology to obtain the 
knowledge that can be used or applied. Music performance or music composition that 
demonstrates imagination and creativity of the student,  including analysis in the manner 
of research writing. 
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ภาคผนวก ค  
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ภาระงานสอน ผลงานวิชาการ 
1 Asst.Prof. 

Dr. Chaipruck Mekara 
 
 
1. RESEARCH METHODOLOGY  
2. INSTRUMENTAL SKILLS I-II 
3. MUSIC ENSEMBLE I-II 
4. MUSIC SEMINAR 
5. MASTER COMPOSITION I, II, III 
6. ANALYTICAL STUDIES IN 
MUSIC BEFORE 1900 A.D.)  
7. ANALYTICAL STUDIES IN 
MUSIC AFTER 1900 A.D. 
8. MUSIC IN THE ROMANTIC 
PERIOD  
9. ADVANCED ORCHESTRATION  
10. MASTER PERFORMANCE I, II 
11. ADVANCED INSTRUMENTAL 
CONDUCTING  
12. THESIS 

CREATIVE WORKS 
 
Mekara, Chaipruck. (2018). 
Ancient Dance for Ancestors (for 
Tenor, B-flat Clarinet and 
Percussion). Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, Thailand. 
(Veridian E-Journal Vol.11 no.4 
January – June 2018 P.286-295) 
ระดับคณุภาพ 0.80 
https://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/view/122122 
 
COMPOSITION 
 
1.Mekara, Chaipruck. (2017). 
Mong Zaae for Woodwind 
Quintet. Thailand International 
Music Festival, 9 August 2017. 
Bangkok, Thailand ระดับคุณภาพ 
0.80 
2.Mekara, Chaipruck. (2017). 
Temple of Peace for Clarinet 
alone commissioned by 
Jonathan Aubrey. China-ASEAN 
Music week, Guangxi, China. 28 
May, 2017 ระดับคุณภาพ 0.80 
3.Mekara, Chaipruck. (2016). 
ViewPoint for Viola Solo. 
Thailand International Music 
Composition Festival, 2016, 
Bangkok, Thailand. 20 July,2016 
ระดับคณุภาพ 0.80 
4.Mekara, Chaipruck. (2016). 
Rachapruck (Flower of Thailand 
for Flute solo).                   
China-ASEAN Music week, 
Guangxi, China. 7 June, 2016 
ระดับคณุภาพ 1.00 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/122122
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/122122
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/122122
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ภาระงานสอน ผลงานวิชาการ 
2 Dr. Maykin Lerttamrab   

 

1. WESTERN MUSIC HISTORY 
2. INSTRUMENTAL PEDAGOGY 
3. MASTER PERFORMANCE I, II, III 
4. THESIS 
 

CREATIVE WORK 
 
Lerttamrab, Maykin. (2018). 
Liszt’s Sonata in B Minor. March 
3rd, 2018, CRK Recital Hall, 
Thailand. Veridian E-Journal 
vol.11 Number 4 January-June 
2018 , p. 921-933, Silpakorn 
University, Bangkok, Thailand. 
ระดับคณุภาพ 0.80 
- https://tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/view/138604 
 
ACADEMIC ARTICLE 
 
Lerttamrab, Maykin. (2017).  
Beethoven’s “Waldstein” 
Sonata.  Veridian E-Journal 
vol.10 Number 5 January-June 
2017, p.375-385, Silpakorn 
University, Bangkok, Thailand 
ระดับคณุภาพ 0.80 
https://tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/view/109703 
 
PIANO PERFORMANCES 
 

1. Lerttamrab, Maykin.  (2018).  
GERSH! GERSH! GERSHWIN!.  
February 9th ,2018, CRK Recital 
Hall Payap University, Chiang 
Mai, Thailand. ระดับคณุภาพ 0.40 
2.  Lerttamrab, Maykin.  (2017).  
Solo Recital.  January 14th  , 
2018, CRK Recital Hall Payap 
University, Chiang Mai, Thailand 
ระดับคณุภาพ 0.40 

3 Dr. Prapassorn 
Puangsamlee 

1. RESEARCH METHODOLOGY 
2. INSTRUMENTAL SKILLS I-II 
3. MUSIC SEMINAR 
4. ETHICS FOR MUSIC 

TEACHERS 
5. PSYCHOLOGY OF MUSIC 

TEACHING 

ACADEMIC ARTICLE 
 
ประภสัสร พวงส าลี. (2561). การ
จัดการโครงการแนะแนวสาขาดนตรี
ศึกษา ของวิทยาลัยดุริยางคศลิป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (The approach 
in guidance project for study 

https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/138604
https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/138604
https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/138604
https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/109703
https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/109703
https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/109703
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ภาระงานสอน ผลงานวิชาการ 
6. CURRICULUM AND 

INSTRUCTION OF MUSIC 
EDUCATION 
7.  WESTERN MUSIC 

LITERATURE 
8. INSTRUMENTAL PEDAGOGY 
 

in music education: College of 
music, Mahidol University) 
วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ 28(2). 
1-12. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ระดับ
คุณภาพ 0.60 
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ภาคผนวก ง 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 
เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก  จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วย 

การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ก. รายช่ือฐานข้อมูล  รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน (เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเลม่ (เลม่) 

จ านวน
หนังสือพิมพ ์
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ช่ือเรื่อง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั

พายัพ 
197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

          
รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

 
ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  2559 

 
ข้อมูลสรุปจ านวนหนังสือและเอกสารทางดนตรี 

1) จ านวนหนังสือภาษาไทย 359  ชื่อเรื่อง 633 เล่ม 
2) จ านวนหนังสือภาษาต่างประเทศ 1,059   ชื่อเรื่อง 1,147   เล่ม 
3) จ านวนวารสารวิทยาลัยดุริยศิลป์ 5  ฉบับ 
4) จ านวนวารสารออนไลน์ เอกสารฉบับเต็ม  จากฐานข้อมูล Academic Search Complete 

จ านวน  148  ชื่อเรื่อง 
5) จ านวนวารสารออนไลน์ เอกสารฉบับเต็ม  จากฐานข้อมูล Business Source Complete 

จ านวน  91  ชื่อเรื่อง 
6) จ านวนวารสารออนไลน์ เอกสารฉบับเต็ม  จากฐานข้อมูล Education Research Complete 

จ านวน  22  ชื่อเรื่อง 
7) จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  จ านวน 187  ชื่อเรื่อง 
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ข. รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบับเตม็ทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณคา่และ

ครอบคลมุ  โดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่ง
รวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิมากกว่า 6,100 
รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 
11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ
ประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนีม้ีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี 
ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือเรือ่งฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF 
(ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้ส าหรบั
วารสารมากกว่า 1,300 รายการดว้ย 

 
2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่

ครอบคลมุเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 750 รายการ  เป็น
เครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือส าหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสห
เวชศาสตร์ทุกสาขา 

3 Computers & Applied Sciences 
Complete 

ครอบคลมุขอบเขตการวจิัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์CASC มีการจัดดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรทีห่ลากหลายมากกว่า 2,000 
รายการ นอกจากน้ี ยังให้บริการขอ้มูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 
950 ฉบับ 

4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่วกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอดุมศึกษา  และความช านาญพิเศษ
ทางการศึกษาท้ังหมด เช่น การศกึษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และ
การทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ 

5 ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเตม็ (Full-text) จากวารสาร
ของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี   วิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร ์สามารถดูข้อมลูย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน 
โดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา 
Health Science 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได ้ ซึ่งให้สารสนเทศดา้น

บรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคญัที่สดุตั้งแต่             
ปีค.ศ. 1886  นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จาก
วารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนเิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศ
ข้อมูลฉบับเตม็ที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขป
วารสารด้านดา้นนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีสุ่ดในโลก โดย
ให้บริการวารสารฉบับเตม็มากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดท าดัชนีไว้
ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 
1,430 รายการซึ่งจดัท าดัชนีไว้ใน MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่
ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic 
Search Health Source หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกีย่วข้องในสาขา
การจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 828,000 
รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มเีอกสารฉบับเตม็จาก
ส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ท่ีมีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจาก
ประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจ าภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ช่ือ ที่ตีพิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา  

11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ the U.S. 
National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ the National 
Institutes of Health (NIH) ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากท่ัวโลก มากกว่า                            
22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล               
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ีรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ) และ บทความทางดา้น วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่
นอกเหนือจาก Medline นอกจากน้ี ยังให้บริการ website และ               
link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห-์วิจารณ ์รายงาน 
หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
บุคคลส าคัญที่เกีย่วข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ ์                  
จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลาย
ในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ Port   
ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ท้ังในภาค

เศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น นอกจากน้ี                  
ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
ตลอดจนภาวะเงินตราตา่งประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้นฐานข้อมลู
เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 
โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ  

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลช้ีแหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง
จัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 
อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษาและ
ค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา ส าหรับ
สืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากชื่อคดี
ความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับ
เต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบยีน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ช 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 235/2558  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก ซ 
      

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร                                               
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
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