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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล 

หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช  2565 
********************************* 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ     : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี  1  ลักษณะและข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) 
   :  ศป.บ. (ดนตรีสากล) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Music) 
   :  B.F.A. (Music) 

 
3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน  บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยน
วิธีการสอนในรายวิชาทักษะปฏิบัติ และจัดสอบวัดระดับตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบการสอบเกรด
ยามาฮ่า 

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 
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5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล เม่ือวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุม
ครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 67(1/2564) เม่ือวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม
ครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งท่ี 177(3/2564)  เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ภายในปีการศึกษา 2567  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักดนตรีอาชีพ ศิลปิน 
8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี 
8.3 ครูสอนพิเศษในโรงเรียนดนตรี 
8.4 ผู้ประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี 
8.5 อาชีพอิสระและอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีใช้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี 
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9. ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 กมลธรรม เกื้อบุตร  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

 

ปร.ด. (ดนตรี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 
ศศ.ม. (ดนตรี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 

ภาคผนวก ง

2 วรารัตน์ วริรักษ์  อาจารย์ Ph.D. (Music)  
University of Delhi, India, 2557 
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
อ.บ. (ศิลปะการละคร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 

ภาคผนวก ง

3 ศุภชัย ธีระกุล  อาจารย์ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 
ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544 

ภาคผนวก ง

4 จุฑารัตน์ มณีวัลย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

 

ศศ.ม. (ดนตรี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 
ดศ.บ. (การแสดงเปียโน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

ภาคผนวก ง

5 ยศจรัส ดือขุนทด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2554 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 

ภาคผนวก ง
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ดนตรีคือภาษาสากลท่ีเป็นสื่อเช่ือมโยงต่อกันทางวัฒนธรรมในยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิ

วัตน์มนุษย์ต้องการการเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันและการเรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบแผนทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันมาเช่ือมโยงกัน 

ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปิดเป็นเขตการค้าเสรี (Asian  Free Trade 
Area:  AFTA) ความจําเป็นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีสําคัญ
เพ่ือป้อนสินค้าสู่ตลาดโลกไม่เฉพาะแต่สินค้าเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียวและความบันเทิง
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังน้ันในปัจจุบันและอนาคตการผลิตบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพทางด้านดนตรี อยู่ใน
ระดับดีจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากลเพ่ือสนองความต้องการดังกล่าวและ
เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

นอกจากน้ีการพัฒนาวิชาชีพทางดนตรีท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และ
สามารถจัดการเชิงธุรกิจได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลก
และวิถีของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าว มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง นักดนตรีสามารถ
นําเสนอผลงานท่ีสร้างสรรค์สู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการบันทึกเสียงและ
เผยแพร่มีความสะดวกสบายมากข้ึน ใช้งบประมาณน้อยลง และนักดนตรีหรือศิลปินสามารถจัดการ
กระบวนการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีท่ีพัฒนามากข้ึน 

เรื่อย ๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อวัฒนธรรมซ่ึงกลายเป็นวัฒนธรรมไร้พรมแดนความเป็นเอกลักษณ์จะถูกลืม
หายไป การปรับตัวทางด้านดนตรีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดนตรีและนักดนตรี(ผู้ผลิตผลงานทางด้านดนตรี)  
ต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม ปลูกฝังส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีจะช่วยให้คนได้ใช้ศิลปวัฒนธรรมในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ท้ังในเรื่องการศึกษา การทํางานและการดําเนินชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว การผลิตบัณฑิตด้านดนตรี

สากลท่ีมีความรู้ความสามารถด้านความบันเทิงและการสร้างสีสันให้กับองค์กรต่าง ๆ ในสังคมจึงเป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้  ท้ังน้ีหลักสูตรท่ีจะผลิตบัณฑิตจะต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีเน้ือหาวิชาท่ีช่วยให้เป็นบัณฑิตท่ีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างดี รู้จักเรียนรู้ รู้จัก
ปรับตัวรู้จักปรับหลักวิชามาใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับท่ีหน่วยงานต้องการ 
หรือเป็นนักดนตรีในภาคธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจดนตรีอ่ืน ๆ ได้ในขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตด้วย 

รวมถึงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงปีพ.ศ. 2563 ทําให้เกิดผล
กระทบต่อสภาพการดํารงชีพของศิลปินและนักดนตรีท่ีต้องเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านเช่น การเปลี่ยน
วิธีการนําเสนอทางดนตรีในรูปแบบออนไลน์ การจ้างงานในรูปแบบการแสดงดนตรีสดลดน้อยลงในบาง
พ้ืนท่ี เป็นต้น ทําให้หลักสูตรดนตรีสากลได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้ร่างแผนการสร้างทักษะ
รอบได้ให้แก่นักศึกษาเพ่ือรับมือกับวิกฤตของโลกท่ีอาจเกิดข้ึนได้เสมอ นอกจากน้ีวิถีการประกอบอาชีพ
ของนักดนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบรรเลงดนตรีสมัยนิยมเป็นหลัก ทําให้หลักสูตร
จําเป็นต้องปรับเปล่ียนองค์ประกอบทางเน้ือหาหลายส่วนให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีแท้จริงของนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประสานงานในการร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน
ดนตรีคือ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด ในการพัฒนาหลักสูตร โดยนําวิธีการสอนและสื่อการสอนจาก
บริษัทมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การสอบ
เกรดยามาฮ่า เป็นการเปิดโอกาสทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาทางด้านบุคลากรทางการสอนของบริษัท 
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด ต่อไปได้ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล ต้องปรับให้ผู้เรียนมีความตระหนักใน
คุณค่าของดนตรี มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรีโดยสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
ผลงานและนําเสนอเผยแพร่สู่สังคมได้ เป็นผู้นําทางด้านดนตรีในสังคมสามารถนําองค์ความรู้เดิมมาบูรณา
การ จัดการและให้บริการในรูปแบบใหม่ท่ีคนในสังคมยุคใหม่พอใจ เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ในระดับสากล
ครบทุกมิติและมีความรู้ในระดับท้องถ่ินในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถเป็นนักดนตรีอาชีพท่ีดีได้ทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์กรในท้องถ่ิน
ของตนตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระโดยนําหลักวิชาดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากน้ียังต้องพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้นแบบท่ีน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าสู่
ท้องถ่ิน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 4 ข้อดังน้ี 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จรยิธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 

3) สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองค์การอย่าง
ย่ังยืน 

 ซ่ึงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้
มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในความรู้ระดับสากล  
2) รู้จักท้องถ่ินของตนเองและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นนักดนตรี 
3) ผู้เช่ียวชาญทางดนตรีได้ทุกแห่งและเป็นผู้นําในการสร้างสังคมมีสุขของท้องถ่ิน 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอื่นในคณะอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกนจัดสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีนักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
ไม่มี 
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา
คณะ/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ดําเนินการ 

13.4.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้ปฏิบัติ รู้ทฤษฎี 

สร้างสรรค์ดนตรี  ผสมผสานและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ความเป็นสากล 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
บุคลากรทางด้านดนตรีสากลให้สามารถรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรี ปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรี สร้างสรรค์
ดนตรี  พร้อมประยุกต์ใช้องค์ความรู้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ความเป็นสากล 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ                      

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.3.1 มีทักษะและความรู้ทางด้านดนตรีสากลเป็นอย่างดี สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การสร้างสรรค์งานดนตรีได้  
1.3.2 สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพนักดนตรีสากลและอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.3 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 
1.3.4 สามารถนําองค์ความรู้ไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
1.3.5 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ

การศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถ่ินตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และ
สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสากลสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีได้ 

1.4.2 เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะเคร่ืองดนตรีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.3 เป็นผู้ท่ีสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ความเป็น

สากล 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา รายละเอียด 
ช้ันปีท่ี 1 1) นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีตะวันตก สามารถฟัง อ่าน และบันทึกโน้ตใน

ระบบสากลได้  
2) นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักได้อย่างน้อย 1 ประเภทในระดับพ้ืนฐาน 

ช้ันปีท่ี 2 1) นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีตะวันตกในระดับท่ีซับซ้อน และสูงข้ึนได้ 
2) นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านดนตรีได้ 
3) นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักในระดับข้ันกลางและจัดแสดงต่อสาธารณชนได้ 

ช้ันปีท่ี 3 1) นักศึกษาสามารถประยุกต์วิเคราะห์บทเพลงและใช้ทฤษฎีในการประพันธ์บทเพลงได้ 
2) นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิจัย ประยุกต์สู่การค้นคว้าองค์ความรู้ทางดนตรี

ในประเด็นท่ีสนใจได้ 
3) นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักในระดับท่ีสูงขึ้นและจัดแสดงต่อสาธารณชนได้ 

รวมถึงการถ่ายทอดการปฏิบัติดนตรีให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 
ช้ันปีท่ี 4 1) นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงานทางดนตรีสากลในระดับอาชีพต่อสาธาณชนได้ 

2) นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะทางดนตรีสู่การปฏิบัติงานจริงในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) นําความรู้มาพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้  
2) มีจริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพดนตรี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม  
3) แสดงศักยภาพทางดนตรี ท้ังด้านทฤษฎีดนตรีและด้านการปฏิบัติดนตรี มีความ

เข้าใจในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้อง  
4) ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้หลักการและ

กระบวนการทางการวิจัย เพ่ือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางดนตรี 
5) แสดงศักยภาพทางด้านทักษะและความสามารถทางดนตรีต่อสาธารณชน รวมถึง

การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติทางดนตรีให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 11 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของ

แผนการยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจากการ
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ี 

2.1 การจัดการหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล ให้มี
มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ.
กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับท่ีสกอ.
กําหนด 
2. ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
ดนตรีสากล 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. หลักสูตรท่ีผ่านการปรับแก้ไขแล้ว 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะผู้สอนในการ
ส่งเสริมผู้เรียนเป็นสําคัญในการ
จัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อน
ความเอ้ืออาทร 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร 

3. แผนพัฒนาอาจารย์ 1. พัฒนาอาจารย์ในด้านการทํา
ผลงานวิชาการ 
2. พัฒนาอาจารย์ในด้าน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี 

1. ร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ร้อยละของอาจารย์ท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้พัฒนา
ตนเอง 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรจัดหางบประมาณในการ
จัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้กับอาจารย์และนักศึกษา 

1. สํารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยจาก
งบประมาณประจําปี  

1. รายงานการสํารวจ 
2. จํานวนงบประมาณ 
3. จํานวนเงินรายจ่าย 
4. จํานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/
โครงการท่ีปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
หลักสูตรนําเสนอการจัดสรรสื่อ
การเรียนการสอนนําเข้าห้องสมุด
กลางของมหาวิทยาลัย 

1. สํารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยจาก
งบประมาณประจําปี  

1. จํานวนหนังสือใหม่แต่ละรอบปี 
2. ความพึงพอใจของคณาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรจัดหาทรัพยาการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการ
บันทึกเสียง 

1. สํารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยจาก
งบประมาณประจําปี  

1. รายงานการสํารวจ 
2. จํานวนงบประมาณ 
3. ความพึงพอใจของคณาจารย์และ
นักศึกษา 

การจัดระบบยืมเคร่ืองดนตรีให้แก่
นักศึกษา 

1. จัดวางระบบในแต่ละรอบภาค
การศึกษา 
2. จัดระบบยืมคืน มีคณาจารย์ใน
หลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแล 

1. อัตราการยืมคืน 
2. ความพึงพอใจของคณาจารย์และ
นักศึกษา 

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงนโยบายและแผนการ
สนับสนุนและการให้คําแนะนํา 

1. จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษา
สําหรับนักศึกษาแต่ละช้ันปีและ
จัดให้มีช่ัวโมงสําหรับให้คําปรึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
2. จัดนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านการ
ปรับตัวและเทคนิคการเรียนรู้ 
3. มีการติดตามประเมินผลการให้
คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรกึษา 
4.จัดอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5.กองพัฒนานักศึกษาจัดคลินิกให้
คําปรึกษา 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่มเรียน 
2. ตารางพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3. โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบ
ผู้ปกครอง 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จัดระบบการพบที่ปรึกษาออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. จัดต้ังกลุ่มในระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมในกลุ่ม 
3. ประเมินประสิทธิภาพระบบ 
4. แก้ไขปรับปรุง 

1. อัตราการปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษา 
2. ความพึงพอใจของคณาจารย์และ
นักศึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ตลาดแรงงาน 

1. สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
2. สํารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
3. สํารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
4. สํารวจความคิดเห็นของบัณฑิต
ท่ีมีต่อหลักสูตรท่ีได้เรียนจบไป 
5. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง 
2. ผลสํารวจภาวะมีงานทําของ
บัณฑิต(บัณฑิตได้งานทําด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับดนตรีและได้เงินเดือน
ตามเกณฑ์สกอ. หรือไม่) 
3. ผลความสํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
4. ผลความสํารวจความคิดเห็นของ
สถานประกอบการท่ีนักศึกษาไป
ฝึกงาน 
5. ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 
6. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน   
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1) มีความประพฤติดี 
2) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขท่ีกําหนด ของสาขาวิชาน้ัน 
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
5) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.4 ต้องมีความสามารถในทางปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
2.2.5 มีความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองต้น มีความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล 

และความสามารถด้านโสตทักษะ ในระดับท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษามีระดับความรู้ทางดนตรีไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายในชีวิตเทคนิคการเรียนใน 

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาในการเรียนและฝึกซ้อมดนตรี 
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2.4.2 อาจารย์ท่ีปรึกษากํากับดูแลสอดส่องให้คําปรึกษาแนะนําตลอดหลักสูตร 
2.4.3 หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้แก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรศิลปิน 

และผู้เช่ียวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้และวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 40     40     40     40     40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - -  40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบํารุงรักษา 
 - ค่าลงทะเบียน 856,000 1,712,000 2,568,000 3,424,000 3,424,000
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 884,000 1,768,000 2,652,000 3,536,000 3,536,000
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินการ      
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 707,200 1,414,400 2,121,600 2,828,800 2,828,800 

รวม (ก) 707,200 1,414,400 2,121,600 2,828,800 2,828,800 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 176,800 353,600 530,400 707,200 707,200 
รวม (ข) 176,800 353,600 530,400 707,200 707,200 

รวม (ก) + (ข) 884,000 1,768,000 2,652,000 3,536,000 3,536,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ ระบบคลังหน่วยกิต 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า   131 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน   10 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
2.2.2) กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 
                      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2.2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

2.3) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
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2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.3.3) กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์   3 หน่วยกิต 
2.3.4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes  
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Foundation English 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills 
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative  Education 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy of Life 
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Meaning of Life 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6)
 Human Behavior and Self Development 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetic of Life 
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6)
 Music Appreciation 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6)
 Visual Art Aesthetic 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
 Planning for Life with the Elderly 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Arts for life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6)
 Thai Living 
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6)
 Global Living 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6)
 Law for Living  
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Economics in Daily Life 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
 Thai Wisdoms in Handicraft 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6)
 Geosocieties of the Lower Northern Region 
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Communication for Life 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)
 Media Literacy and Utilization of Information 
GESO110 พิษณุโลกศกึษา 3(3-0-6)
 Phitsanulok Study 
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)
 Cognizant of Finances 
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
 Democratic Citizenship Education 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 General Psychology 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6)
 Anti-Corruption 
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GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-2-5)
 The King’s Philosophy for Local Development 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Science in Daily Life 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Life and Environment 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 Thinking and Decision Making 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Statistics in Daily Life  
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mental Health in Daily Life 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
 Information Technology for Life 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6)
 Energy and Life 
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Foods 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Value-added Products from Local Wisdoms 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Plants in Daily Life 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6)
 Household Solid Waste Management 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Energy 
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1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks 
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 95  หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน     10  หน่วยกิต 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) 

MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก  
History of Western Music 

3(3-0-6)  

MUS151 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอ่ืน 
Music and Relationship with Other Arts 

3(3-0-6)  
 

MUS370 การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี 
Music Impartment 

2(1-2-3) 
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า 37  หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาทฤษฎี 22  หน่วยกิต 

MUS101  
 

การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1 
Solfege and Dictation 1 

2(1-2-3) 
 

MUS102  
 

การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 2 
Solfege and Dictation 2 

2(1-2-3) 
 

MUS103 
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1  
Music Theory 1 

3(3-0-6)  
 

MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
Music Theory 2 

3(3-0-6) 
 

MUS201  
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
Music Theory 3 

3(3-0-6)  
 

MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
Music Theory 4 

3(3-0-6)  

MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 
Musical Form 

3(3-0-6) 

MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
Music Research Methodology 

3(3-0-6) 

2.2.2) กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี  6       หน่วยกิต 
MUS301  การประพันธ์เพลงเบ้ืองต้น 

Fundamental Composition  
3(2-2-5)  

MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
Arranging               

3(2-2-5) 
       

2.2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี   9 หน่วยกิต 
MUS260  
 

การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ 
Music Notation by Computer 

3(2-2-5) 
 

MUS261
  

การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 
Sound Recording by Computer 

3(2-2-5) 
 

MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที 
Concert Production and Stage Management 

3(2-2-5) 
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2.3) วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   23 หน่วยกิต 

กลุ่ม ก. เครื่องมือหลัก (CWIE)  12  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนในกลุ่มปฏิบัติเครื่องมือหลักต่อไปน้ีต้ังแต่ระดับ 1 

ถึงระดับ 6 เพียงกลุ่มเดียว 
   1) กลุ่มทักษะเครื่องสายตะวันตก 

MUS110 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 1 (CWIE) 
String Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS111 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 2 (CWIE) 
String Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS210 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 3 (CWIE) 
String Skill 3  

2(0-4-2) 

MUS211 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 4 (CWIE) 
String Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS310 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 5 (CWIE) 
String Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS311 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 6 (CWIE) 
String Skill 6 

2(0-4-2) 

  2) กลุ่มทักษะกีตาร์ 
MUS112  ทักษะกีตาร์ 1 (CWIE) 

Guitar Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS113  ทักษะกีตาร์ 2 (CWIE) 
Guitar Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS212 ทักษะกีตาร์ 3 (CWIE) 
Guitar Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS213  ทักษะกีตาร์ 4 (CWIE) 
Guitar Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS312  ทักษะกีตาร์ 5 (CWIE) 
Guitar Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS313  ทักษะกีตาร์ 6 (CWIE) 
Guitar Skill 6 

2(0-4-2) 
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 3) กลุ่มทักษะเครื่องลมไม้ 
MUS120  ทักษะเคร่ืองลมไม้ 1 (CWIE) 

Woodwind Skill 1 
2(0-4-2) 

MUS121  ทักษะเคร่ืองลมไม้ 2 (CWIE) 
Woodwind Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS220 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 3 (CWIE) 
Woodwind Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS221  ทักษะเคร่ืองลมไม้ 4 (CWIE) 
Woodwind Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS320  ทักษะเคร่ืองลมไม้ 5 (CWIE) 
Woodwind Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS321  ทักษะเคร่ืองลมไม้ 6 (CWIE) 
Woodwind Skill 6 

2(0-4-2) 

 4) กลุ่มทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
MUS122  ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 1 (CWIE) 

Brass Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS123  ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 2 (CWIE) 
Brass Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS222 ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 3 (CWIE) 
Brass Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS223  ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 4 (CWIE) 
Brass Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS322  ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 5 (CWIE) 
Brass Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS323  ทักษะเคร่ืองลมทองเหลือง 6 (CWIE) 
Brass Skill 6 

2(0-4-2) 

  5) กลุ่มทักษะเปียโน 
MUS130  ทักษะเปียโน 1 (CWIE) 

Piano Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS131  ทักษะเปียโน 2 (CWIE) 
Piano Skill 2 

2(0-4-2) 
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MUS230 ทักษะเปียโน 3 (CWIE) 
Piano Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS231  ทักษะเปียโน 4 (CWIE) 
Piano Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS330  ทักษะเปียโน 5 (CWIE) 
Piano Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS331  ทักษะเปียโน 6 (CWIE) 
Piano Skill 6 

2(0-4-2) 

 6) กลุ่มทักษะกลองชุด 
MUS140 
  

ทักษะกลองชุด 1 (CWIE) 
Drum Set Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS141 
  

ทักษะกลองชุด 2 (CWIE) 
Drum Set Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS240 
 

ทักษะกลองชุด 3 (CWIE) 
Drum Set Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS241 
  

ทักษะกลองชุด 4 (CWIE) 
Drum Set Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS340 
 

ทักษะกลองชุด 5 (CWIE) 
Drum Set Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS341  ทักษะกลองชุด 6 (CWIE) 
Drum Set Skill 6 

2(0-4-2) 

  7) กลุ่มทักษะกีตาร์เบส 
MUS114  ทักษะกีตาร์เบส 1 (CWIE) 

Bass Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS115 ทักษะกีตาร์เบส 2 (CWIE) 
Bass Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS214 ทักษะกีตาร์เบส (CWIE) 
Bass Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS215 ทักษะกีตาร์เบส 4 (CWIE) 
Bass Skill 4 

2(0-4-2) 
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MUS314 ทักษะกีตาร์เบส 5 (CWIE) 
Bass Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS315 ทักษะกีตาร์เบส 6 (CWIE) 
Bass Skill 6 

2(0-4-2) 

 8) กลุ่มทักษะการขับร้อง 
MUS132 ทักษะการขับร้อง 1 (CWIE) 

Vocal Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS133 ทักษะการขับร้อง 2 (CWIE) 
Vocal Skill 2 

2(0-4-2) 

MUS232 ทักษะการขับร้อง 3 (CWIE) 
Vocal Skill 3 

2(0-4-2) 

MUS233 ทักษะการขับร้อง 4 (CWIE) 
Vocal Skill 4 

2(0-4-2) 

MUS332 ทักษะการขับร้อง 5 (CWIE) 
Vocal Skill 5 

2(0-4-2) 

MUS333 ทักษะการขับร้อง 6 (CWIE) 
Vocal Skill 6 

2(0-4-2) 

กลุ่ม ข. วิชาเครื่องมือรอง         4   หน่วยกิต 
ผู้เรียนเครื่องมือหลัก กลุ่มทักษะเปียโน ให้เลือกเรียนรายวิชา

ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 1 และระดับ 2 จากรายวิชาในกลุ่มก.(เครื่องมือหลัก) อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เปียโนเพียง
กลุ่มเดียว ส่วนผู้เรียนเคร่ืองมือหลัก กลุ่มทักษะอ่ืน ๆ ให้เรียนรายวิชาทักษะเครื่องมือรองระดับ 1 (ทักษะ
เปียโน 1) และรายวิชาทักษะเครื่องมือรองระดับ 2 (ทักษะเปียโน 2) 
MUS181  ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 1 

Secondary Performance Skill 1 

2(0-4-2) 

MUS182  ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 2 

Secondary Performance Skill 2 
2(0-4-2) 

กลุ่ม ค. การปฏิบัติรวมวงและการขับร้อง 
  ไม่น้อยกว่า 7      หน่วยกิต 

MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 

Music Ensemble 1 

1(0-2-1) 
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MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 

Music Ensemble 2 

1(0-2-1) 

MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 

Music Ensemble 3 
1(0-2-1) 

 
MUS282 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4 

Music Ensemble 4 
1(0-2-1) 

 
MUS381 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5 

Music Ensemble 5 
1(0-2-1) 

 
MUS382 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6 

Music Ensemble 6 
1(0-2-1) 

 
MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 

Chorus 1 

1(0-2-1) 

MUS283 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 1 

Voice for Thai Popular Song 1 

1(0-2-1) 

MUS284 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2 

Voice for Thai Popular Song 2 
1(0-2-1) 

2.3.2)  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
MUS152 ดนตรีอาเซียน 

ASEAN Music 
3(3-0-6)  

MUS153 พ้ืนฐานดนตรีไทย  
Fundamental Thai Music 

3(3-0-6)

MUS160  
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
Computer Aided Music 

3(2-2-5) 

MUS251  
 

มานุษยวิทยาทางดนตรี 
Ethnomusicology 

3(3-0-6)

MUS262  
 

การบันทึกบทเพลง 1 
Studio Recording 1 

3(2-2-5) 

MUS261 การบันทึกบทเพลง 2 
Studio Recording 2 

3(2-2-5)

MUS270  หลักการจัดการวงโยธวาทิต 
Management of Marching Band 

3(2-2-5)
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MUS271 การปรับวงดนตรีร่วมสมัย 
Arrangement of Contemporary Music Ensemble 

3(2-2-5)

MUS272 การจัดการธุรกิจดนตรี 
Management of Music 

3(3-0-6)

MUS307 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 
Jazz Theory  

3(3-0-6)  

MUS308 ดนตรีปฏิภาณ 
Music Improvisation   

3(2-2-5)

MUS373 การออกแบบสื่อศิลป์เพ่ืองานธุรกิจดนตรี 
Commercial Arts Design for Music Business 

3(2-2-5)

MUS401 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 
Popular Music Composition 

3(2-2-5) 

MUS402  การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ 
Music Arranging for Visual Media 

3(2-2-5)

2.3.3)  กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
MUS491  
 

การเสนอผลงานทางดนตรีสากล 
Music Presentation 

3(1-4-4) 
 

MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1* 
Independent Study in Music 1 

2(1-2-3) 

MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2* 
Independent Study in Music 2 

1(0-2-1) 

* หมายถึงลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต  
2.3.4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกแผนใดแผนหน่ึงต่อไปน้ี 

1) แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล       

Preparation for Professional Experience in Music 
2(90) 

MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล     
Field Experience in Music 

5(450) 
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2) แผนสหกิจศึกษา 
MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล      

Co-operative Education Preparation in Music 
1(45) 

MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล       
Co-operative Education in Music 

6(--) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก 

History of Western Music  
3(3-0-6) วิชาแกน - 

MUS101 การฟังการอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1  
Solfege and Dictation 1 

2(1-2-3) เฉพาะด้าน - 

MUS103 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
Music Theory 1 

3(3-0-6) เฉพาะด้าน - 

MUS181 ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 1  
Secondary Performance Skill 1  

2(0-4-2) เอกบังคับ - 

MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1   
Music Ensemble 1 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUSXXX เลือกกลุ่มเคร่ืองมือหลักระดับ 1 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ - 
รวม 19 หน่วยกิต   

** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักเพียง 1 กลุ่มเท่าน้ัน 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
MUS102 การฟังการอ่านและเขียนโน้ตสากล 2  

Solfege and Dictation 2 
2(1-2-3) เฉพาะด้าน - 

MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
Music Theory 2 

3(3-0-6) เฉพาะด้าน MUS103 

MUS182 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2 
Secondary Performance Skill 2  

2(0-4-2) เอกบังคับ MUS181 

MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2   
Music Ensemble 2 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 
Chorus  1 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUSXXX วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
MUSXXX เลือกกลุ่มเครื่องมือหลักระดับ 2 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ เครื่องมือหลัก

ระดับ 1 
รวม 20 หน่วยกิต   

** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักจากกลุ่มเดิมต่อเน่ืองจากระดับ 1 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
MUS201 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 

Music Theory 3 
3(3-0-6) เฉพาะด้าน MUS104 

MUS260 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Aided Music  

3(2-2-5) เฉพาะด้าน - 

MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 
Music Ensemble 3 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที  
Concert Production and Stage 
Management 

3(2-2-5) เฉพาะด้าน - 

MUSXXX เลือกกลุ่มเครื่องมือหลักระดับ 3 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ เครื่องมือหลัก
ระดับ 2 

รวม 21 หน่วยกิต   
** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักจากกลุ่มเดิมต่อเน่ืองจากระดับ 2 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
MUS151 ดนตรีและความเก่ียวพันธ์กับศิลปะแขนงอ่ืน 

Music and Relationship with Other Arts 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

MUS282 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4 
Music Ensemble 4 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
Music Theory 4 

3(3-0-6) เฉพาะด้าน MUS201 

MUS261 การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์  
Sound Recording by Computer 

3(2-2-5) เฉพาะด้าน - 

MUSXXX เลือกกลุ่มเครื่องมือหลักระดับ 4 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ เครื่องมือหลัก
ระดับ 3 

รวม 21 หน่วยกิต   
** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักจากกลุ่มเดิมต่อเน่ืองจากระดับ 3 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

      2(2-0-4) วิชาแกน - 

MUS301 การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 
Fundamental  Composition 

3(2-2-5) เฉพาะด้าน - 

MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 
Musical Form  

3(3-0-6) เฉพาะด้าน - 

MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
Research Methodology in Music 

3(3-0-6) เฉพาะด้าน - 

MUS381 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5 
Music Ensemble 5 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUSXXX เลือกกลุ่มเครื่องมือหลักระดับ 5 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ เครื่องมือหลัก
ระดับ 4 

MUSXXX วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
XXXXX เลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี  

รวม 20 หน่วยกิต   
** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักจากกลุ่มเดิมต่อเน่ืองจากระดับ 4 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

MUS370 การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี 
Music Impartment 

2(1-2-3) วิชาแกน - 

MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
Arranging  

3(2-2-5) เฉพาะด้าน - 

MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1* 
Independent Study in Music 1 

2(1-2-3) ดุริยนิพนธ์ - 

MUS382 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6  
Music Ensemble 6 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

MUSXXX เลือกกลุ่มเครื่องมือหลักระดับ 6 ** (CWIE) 2(0-4-2) เอกบังคับ เครื่องมือหลัก
ระดับ 5 

MUSXXX วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
XXXXX เลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี  

รวม 14 หน่วยกิต   
* หมายถึงลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

** ให้นักศึกษาเลือกเครื่องมือหลักจากกลุ่มเดิมต่อเน่ืองจากระดับ 5 
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แผนประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4   

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

MUS491 การเสนอผลงานทางดนตรีสากล 
Music Presentation 

3(1-4-4) ดุริยนิพนธ์ - 

MUS493 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางดนตรี 2* 
Independent Study in Music 2 

1(0-2-1) ดุริยนิพนธ์ MUS492 

MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล  
Preparation for Professional Experience in 
Music 

2(90) ประสบการณ์
ภาคสนาม  

- 

MUSXXX วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
MUSXXX วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 11 หน่วยกิต   
* หมายถึงลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล  
Field Experience in Music 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม  

MUS391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4   

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

MUS491 การเสนอผลงานทางดนตรีสากล 
Music Presentation 

3(1-4-4) ดุริยนิพนธ์ - 

MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2 * 
Independent Study in Music 2 

1(0-2-1) ดุริยนิพนธ์ MUS492 

MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล 
Co-operative Education Preparation in 
Music 

1(45) สหกิจศึกษา   - 

MUSXXX วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
MUSXXX วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 10 หน่วยกิต   
* หมายถึงลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล   
Co-operative Education in Music 

6(--) สหกิจศึกษา   MUS498 

รวม 6 หน่วยกิต   
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการใช้ระบบ
รหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
MUS หมายถึง  อักษรย่อสาขาวิชาดนตรีสากล 

เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี 
เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชา ในสาขาวิชา 

 0 หมายถึง  กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และการสร้างสรรค์ดนตรี 
 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเคร่ืองสายประเภทสีและดีด  
 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องลม 
 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติคีย์บอร์ดและการขับร้อง 
 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะเคร่ืองกระทบ 
 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาดนตรีวิทยาและมานุษยวิทยาทางดนตรี 
 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 
 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพดนตรี 
 8  หมายถึง  กลุ่มวิชารวมวงและเคร่ืองมือรอง 
 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (ปัญหาพิเศษ, 
            สหกิจศึกษา สัมมนา โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์) 

เลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ัน ๆ 
 

 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
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GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น
เพ่ือหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจําวัน 



(มคอ.2) หน้า 40 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืน ๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ดี
ย่ิงข้ึน 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานท่ีท่ีสําคัญ 
ของประเทศเกาหลี 
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GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว 

จับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับส่ิงรอบตัว สื่อสารเรื่องท่ีง่าย และเป็นกิจวัตรท่ีต้องมีการแลก 
เปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณค่าของ

ปรัชญาสาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็น
สุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา 
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มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ
ท่ีนิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  
 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ 
เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนท่ีชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
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GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 

 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
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GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา 

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 

GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 

GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล   

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 

GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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GESO106 ภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปะหัตถกรรมไทยในท้องถ่ิน 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การส่ือสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิด 
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทันส่ือและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อท่ีมี
ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน
จรยิธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร 
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ท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้นําและบุคคลสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุท่ีสําคัญ  
การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ในท้องถ่ินตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู้และดอกเบ้ีย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม  
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 
 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและ 
การปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
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GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับการทุจริต ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความสําคัญของตนเอง
ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมท้ังความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน ตลอดจนถึงการลงพ้ืนท่ีสํารวจ วิเคราะห์
ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับบุคคล 
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 

Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจ 

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC101 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน 

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ 
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ีย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมท่ีดี 
 
GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ 
ความม่ันคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่างท้ังท่ีเป็นอาหาร ไม่ใช่
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อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชใน 

ชีวิตประจําวันส่วนของพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพรพืชเครื่องด่ืม 

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เคร่ืองสําอางและอ่ืน ๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียท่ีเป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย 

ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดย
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ 

นันทนาการในวัยต่างๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและท่ีอยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า 
การแต่งกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท้ังภายในและภายนอกจนเกิด 
การขับเคลื่อนความคิดและกระทําท่ีพ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม 
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาท่ีถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิตในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจะสนับสนุน 
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการ

สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา  
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ี
สําคัญ 
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HU101  ศิลปะการถ่ายทอด        2(2-0-4) 
  The Arts of Knowledge Impartment   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเน้ือหา
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 
MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก      3(3-0-6) 
  History of Western Music 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก ต้ังแต่สมัยโบราณถึงศตวรรษท่ี 20 รูปแบบ 
เครื่องดนตรี วงดนตรี แนวคิดชาตินิยม คีตกวีท่ีสําคัญและผลงานท่ีสําคัญในแต่ละยุค 
 
MUS151 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอ่ืน   3(3-0-6) 
  Music and Relationship with Other Arts 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ในแง่มุมสุนทรียศาสตร์
แนวคิด โครงสร้างผลกระทบของศิลปะแขนงอ่ืนท่ีมีต่องานดนตรี และการเลือกใช้งานร่วมกันเพ่ือสร้างมิติ
ให้กับงานดนตรีในรูปแบบงานสหศลิปะ 
 
MUS370 การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี     2(1-2-3) 
 Music Impartment  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การถ่ายทอดวิธีปฏิบัติทักษะเคร่ืองดนตรีสากล เทคนิคเฉพาะเครื่องดนตรี จิตวิทยา  
การประเมินผล การร่างแผนการถ่ายทอด การเลือกใช้สื่อในการถ่ายทอดทักษะปฏิบัติ 
 
MUS101 การฟัง การอ่านและเขียนโน้ตสากล 1    2(1-2-3) 
  Solfege and Dictation 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกอ่านโน้ตอย่างง่ายๆท้ังกุญแจซอลและกุญแจฟา(Treble Clef/Bass Clef) 
ในบันไดเสียงเพ็นทาโทนิก(Pentatonic) ในอัตราจังหวะธรรมดา(Simple Time) ฝึกโสตประสาทและ 
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เขียนโน้ตดนตรี แนวเดียวจากการฟัง 
 
MUS102 การฟัง การอ่านและเขียนโน้ตสากล 2    2(1-2-3) 
  Solfege and Dictation 2 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกอ่าน ฝึกโสตประสาท ฝึกเขียนโน้ตดนตรีแนวใดแนวหน่ึงจากการฟังหลายแนวฟัง 
และสามารถระบุคอร์ดท่ีซับซ้อนข้ึน 
 
MUS103 ทฤษฎีดนตรีสากล 1      3(3-0-6) 
  Music Theory 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จังหวะ (Rhythm) อัตราจังหวะธรรมดา (Simple time) อัตราจังหวะผสม(Compound 
time) อัตราจังหวะซ้อน (Complex time) การจับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะ ระดับเสียง (Pitch) กุญแจ
ประจําหลัก(Clefs) เครื่องหมายแปลงเสียง (Accidentals) ขั้นคู่เสียง (Intervals) บันไดเสียงเมเจอร์
(Major scale) ไมเนอร์ (Minor scale) การฝึกอ่านโน้ตง่ายๆ การฝึกโสตประสาทศัพท์สังคีต ภาษาอีตา
เลียน ข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเร็วช้าและความหนักเบา   
 
MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2      3(3-0-6) 
  Music Theory 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS103 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  
 ตรัยแอด (Triads) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของคอร์ด (Inversion) จุดพักเพลง
(Cadence) การเคลื่อนท่ีของคอร์ดตรัยด์ การใช้คอร์ดในรูปพ้ืนต้นและการพลิกกลับ โน้ตนอกประสาน
การเขียนและวิเคราะห์ทํานอง การฝึกโสตประสาทให้สอด คล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
 
MUS201 ทฤษฎีดนตรีสากล 3      3(3-0-6) 
  Music Theory 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  
 คอร์ดทบเจ็ด  (Seventh chord) คอร์ดทบ เก้ า  (Ninth chord) คอร์ด โครแมติก
(Chromatic chord) การ ย้ าย บั น ได เสี ย งแบบ  Diatonic modulation การใช้คอ ร์ดSecondary 
dominant การใช้ Sequence การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
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MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล 4      3(3-0-6) 
  Music Theory 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS201 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  
 คอร์ดยืม (Borrow Chord) การเขียนเสียงประสานส่ีแนว คอร์ดท่ีแปลงเสียง (Altered 
Chord) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครแมติก (Chromatic Modulation) การฝึกโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
 
MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก    3(3-0-6) 
  Music Form and Analysis 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รูปแบบต้ังแต่โมทีฟ วลี จุดพัก ประโยคของเพลงและบทบรรเลงของรูปแบบพ้ืนฐาน  
ทวิบท (Binary) ตรีบท (Ternary) รอนโด (Rondo) โซนาตา (Sonata) แวริเอช่ัน (Variation) อินเวนช่ัน
(Invention) และฟิวก์ (Fugue) พร้อมท้ังฝึกการวิเคราะห์ 
 
MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี      3(3-0-6) 
  Music Research Methodology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการวิจัยทางดนตรีการระบุปัญหาการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมการอ้างอิงทาง
วิชาการการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย 
 
MUS301 การประพันธ์เพลงเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Fundamental Composition  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประพันธ์ดนตรีง่าย ๆ ข้ันต้น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์จังหวะทํานอง 
เสียงประสาน รูปพรรณและรูปแบบในแบบต่างๆ 
 
MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน     3(2-2-5) 
  Arranging 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องดนตรีในตระกูลต่าง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ือง เขียนสกอร์ เรียบเรียงดนตรีให้
เหมาะสมกับเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี แสดงร่วมกับเครื่องดนตรี 
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MUS260 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Music Notation by Computer 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สําหรับการบันทึกโน้ตเพลงในรูปแบบต่างๆ การสร้างสกอร์
โน้ตของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การ Export ไฟล์เพ่ือใช้งานในรูปแบบ Audio, Video, PDF, Graphic,  
Avid Scorch, Music XML และ Midi 
 
MUS261 การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Sound Recording by Computer 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทซอฟแวร์บันทึกเสียงการติดต้ังซอฟต์แวร์เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของซอฟแวร์ การสร้าง Midi instrument ของเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ การบันทึกAudio Track 
พ้ืนฐาน เทคนิคการใช้เอฟเฟ็ค Compressor, Equalization, Reverb และDelay การผสมเสียง(Mixing) 
และเทคนิคการทํามาสเตอร์ (Mastering) 
 
MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที    3(2-2-5) 
  Concert Production and Stage Management 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานคอนเสิร์ต การวางแผนการจัดการงานคอนเสิร์ตแนวคิด
การออกแบบงานคอนเสิร์ต การออกแบบโปสเตอร์ฉากเวทีแสงเสียงการประชาสัมพันธ์สําหรับงาน
คอนเสิร์ต การจัดการระบบบริหารการแสดงบนเวที และการกํากับเวทีงานแสดงคอนเสิร์ต 
 
MUS110 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1 (CWIE)    2(0-4-2) 
  String Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติทักษะเคร่ืองสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ
เครื่องดนตรี การข้ึนสาย การต้ังเสียงการใช้คันชักและการวางน้ิว บทฝึก การอ่านโน้ต และการปฏิบัติ
เครื่องสายตะวันตก การฝึกบันไดเสียงเอ เมเจอร์ (A Major) 
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MUS111 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2 (CWIE)    2(0-4-2) 
   String Skill 2 
 วิชาบังคับก่อน : MUS110 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1  

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง(ความเพ้ียนของเสียงสูง–ตํ่า)
การใช้คันชักและการวางน้ิว การต้ังเสียงและการเกิดเสียง การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียงดี เมจอร์ (D Major) 
 
MUS210 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3 (CWIE)    2(0-4-2) 
  String Skill 3 
 วิชาบังคับก่อน : MUS111 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2  

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง(ความเพ้ียนของเสียงสูง–ตํ่า)
การใช้คันชักและการวางน้ิว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียง G  Major และบันไดเสียง C Major 
 
MUS211 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4 (CWIE)    2(0-4-2) 
  String Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS210 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3  
 การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง(ความเพ้ียนของเสียงสูง–ตํ่า)
การใช้คันชักและการวางน้ิว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียง F Major และบันไดเสียง A minor พร้อมท้ังฝึกการข้ึนตําแหน่งท่ี
(Position 3) 
 
MUS310 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5 (CWIE)    2(0-4-2) 
  String Skill 5 
 วิชาบังคับก่อน : MUS211 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4  
 การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง(ความเพ้ียนของเสียงสูง–ตํ่า)
การใช้คันชักและการวางน้ิว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียง Bb  Major และบันไดเสียง E minor พร้อมท้ังฝึกการข้ึนตําแหน่งท่ี 2  
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(Position 2) 
 
MUS311 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 6 (CWIE)    2(0-4-2) 
  String Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS310 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5  
 การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง(ความเพ้ียนของเสียงสูง–ตํ่า) 
การใช้คันชักและการวางน้ิว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียง Eb  Major และบันไดเสียง B minor พร้อมท้ังฝึกการข้ึนตําแหน่งท่ี 6  
 
MUS112 ทักษะกีตาร์ 1 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความเข้าใจส่วนประกอบของกีตาร์ การหยิบจับเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึน
สาย การต้ังเสียง การวางน้ิวมือขวาและมือซ้าย สําเนียง เทคนิคการดีดคอร์ดทรัยแอดและโน้ตแบบต่าง ๆ 
แบบฝึกโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดํา โน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน โน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน การฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major scale) 
เน เชอรัลไมเนอร์ (Natural Minor scale) เพนตาโทนิกเมเจอร์และไมเนอร์ (Major and Minor 
Pentatonic scale) วรรณกรรมดนตรีคลาสสิกระดับพ้ืนฐาน  
 
MUS113 ทักษะกีตาร์ 2 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 2 
 วิชาบังคับก่อน : MUS112 ทักษะกีตาร์ 1  

 การต้ังเสียง การวางน้ิวมือขวาและมือซ้าย สําเนียง เทคนิคการดีดคอร์ดทรัยแอดและ
โน้ตแบบต่าง ๆ การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การฝึกบันไดเสียงฮาร์โมนิกส์ไมเนอร์ (Harmonics 
Minor Scale) และเมโลดิกไมเนอร์ (Melodic Minor) วรรณกรรมดนตรีสมัยนิยมระดับพ้ืนฐาน  
 
MUS212 ทักษะกีตาร์ 3 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS113 ทักษะกีตาร์ 2  

 การจับคอร์ดทบเจ็ดรูปแบบดรอบสอง (Drop II voicing) เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ต
แบบต่าง ๆ การวางน้ิว สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การฝึกไล่บันไดเสียงจากโหมด (Mode) 
ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงบลูส์ (Blues Scale) วรรณกรรมดนตรีประเภทร็อค (Rock) และฟังก์  
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(Funk) เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ 
 
MUS213 ทักษะกีตาร์ 4 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS212 ทักษะกีตาร์ 3  
 การจับคอร์ดทบเจ็ดรูปแบบดรอบสาม (Drop III voicing) เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ต
แบบต่าง ๆ สําเนียง การวางน้ิว การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การฝึกไล่โหมดในบันไดเสียงเมโลดิกไม
เนอร์ ลิกส์ (Licks) บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ
เทคนิคการดีดคอร์ดบรรเลงประกอบให้ผู้อ่ืน (Comping)  
 
MUS312 ทักษะกีตาร์ 5 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS213 ทักษะกีตาร์ 4  

 การปฏิบัติโครงสร้างคอร์ด และทางเดินคอร์ดสองห้าหน่ึง (II- V- I) ในบันไดเสียงเมเจอร์
และไมเนอร์ท้ัง 12 บันไดเสียงแบบต่อเน่ือง บันไดเสียงดิมินิชด์ (Diminished scale) บันไดเสียงโฮลโทน 
(Whole tone scale) การบรรเลงโน้ตในคอร์ด (Chord tone) เทคนิคการดีดคอร์ดบรรเลงประกอบให้
ผู้อ่ืนในจังหวะสวิง (Swing) การใช้โน้ตแบบต่าง ๆ  การวางน้ิว สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการ
บรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz)  
 
MUS313 ทักษะกีตาร์ 6 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Guitar Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS312 ทักษะกีตาร์ 5  

 การใช้โหมดกับคอร์ดชนิดต่าง ๆ เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ การวางน้ิว 
สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บันไดเสียงออกเมนเตด (Augmented 
scale) การสร้างลิกส์ (Licks) วิเคราะห์และสังเคราะห์เทคนิคกีตาร์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง บทเพลง
แจ๊สฟิวช่ัน (Fusion Jazz)  
 
MUS120 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 (CWIE)     2(0-4-2)  
  Woodwind Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 เทคนิคการเป่าคุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่บันไดเสียงบทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัว วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบท 
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เพลงท่ีอยู่ในความนิยม  
 
MUS121 ทักษะเครื่องลมไม้ 2 (CWIE)     2(0-4-2)  
  Woodwind Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS120 ทักษะเครื่องลมไม้ 1  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบท
เพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับท่ี 1  
 
MUS220 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Woodwind Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS121 ทักษะเครื่องลมไม้ 2  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 5 ตัว และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลท่ีมี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลงฟังก์ (Funk) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้
เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับท่ี 2 
 
MUS221 ทักษะเครื่องลมไม้ 4 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Woodwind Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS220 ทักษะเครื่องลมไม้ 3  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัล ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บันไดเสียงโครมาติก  
บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูง
กว่าระดับท่ี 3 
 
MUS320 ทักษะเครื่องลมไม้ 5 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Woodwind Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS221 ทักษะเครื่องลมไม้ 4 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว  
บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับ 
ท่ี 4 
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MUS321 ทักษะเครื่องลมไม้ 6 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Woodwind Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS320 ทักษะเครื่องลมไม้ 5  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว  
บทเพลงแจ๊สฟิวช่ัน (Fusion Jazz) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับท่ี 5 
 
MUS122 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 เทคนิคการเป่าคุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่บันไดเสียงบทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัว วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบท
เพลงท่ีอยู่ในความนิยม  
 
MUS123 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน: MUS122 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบท
เพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับท่ี 1  
 
MUS222 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS123 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 5 ตัว และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลท่ีมี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลงฟังก์ (Funk) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้
เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับท่ี 2 
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MUS223 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS222 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัล ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บันไดเสียงโครมาติก บท
เพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูง
กว่าระดับท่ี 3 
 
MUS322 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS223 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว  
บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับ
ท่ี 4 
 
MUS323 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 6 (CWIE)    2(0-4-2) 
  Brass Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS322 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5  

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว  
บทเพลงแจ๊สฟิวช่ัน (Fusion Jazz) ปฏิบัติบทเพลงท่ีอยู่ในความนิยมท่ีต้องใช้เทคนิคข้ันสูงกว่าระดับท่ี 5 
 
MUS130 ทักษะเปียโน 1 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทางการดูแลรักษา การไล่เสียงการอ่านโน้ต
แรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไมเนอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 2 ตัว บทฝึก
และวรรณกรรมดนตรีคลาสสิกระดับพ้ืนฐาน ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  
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MUS131 ทักษะเปียโน 2 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS130 ทักษะเปียโน 1 
 ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่าน
โน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไมเนอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว  
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีคลาสสิกระดับพ้ืนฐาน ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  
 
MUS230 ทักษะเปียโน 3 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน: MUS131 ทักษะเปียโน 2 
 ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่าน
โน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไมเนอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 6 ตัว  
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  
 
MUS231 ทักษะเปียโน 4 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 4 
 วิชาบังคับก่อน : MUS230 ทักษะเปียโน 3 
 ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่าน
โน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไมเนอร์ ท่ีมีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว  
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  
 
MUS330 ทักษะเปียโน 5 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS231 ทักษะเปียโน 4  
 ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรม
ดนตรีประเภทร็อค (Rock) ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์  
 
MUS331 ทักษะเปียโน 6 (CWIE)      2(0-4-2) 
  Piano Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS330 ทักษะเปียโน 5  
 ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรม 
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ดนตรี เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
 
MUS140 ทักษะกลองชุด 1  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาท้ัง 2 ข้าง การอ่านโน้ต 
ความคงท่ีของจังหวะ ลูกส่งพ้ืนฐาน เทคนิคซิงเกิ้ลสโตรกโรล (Single stroke Roll) ดับเบ้ิลสโตรกโรล
(Double stroke Roll) และซิงเกิ้ล พาราดิดเด้ิล  (Single Paradiddle)  การปฏิบัติโน้ตกลองชุดจังหวะ
พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ ช่าช่าช่า (Cha Cha Cha) โบเลโร่ (Bolero) บีกิน (Beguine) โซล (Soul) ร็อก (Rock) 
ฟังก์ (Funk) ฯลฯ 
 
MUS141 ทักษะกลองชุด 2  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS140 ทักษะกลองชุด 1  
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาท้ัง 2 ข้าง การอ่านโน้ต
ความคงท่ีของจังหวะ ลิกส์กลอง (Drum licks) ทักษะการบรรเลงไลเนียร์ สไตล์ (Linear Style) 
 
MUS240 ทักษะกลองชุด 3  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS141 ทักษะกลองชุด 2  
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขา ท้ัง 2 ข้าง การอ่านโน้ต
ความคงที่ของจังหวะ วรรณกรรมดนตรีประเภทร็อค (Rock) ฟังก์ (Funk) และฟิวช่ัน (Fusion) เทคนิค
การบรรเลงดนตรีปฏิภาณ การแสดงร่วมกับผู้อ่ืน 
 
MUS241 ทักษะกลองชุด 4  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS240 ทักษะกลองชุด 3  
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือแขนและขาท้ัง 2 ข้าง การอ่านโน้ตความ
คงท่ีของจังหวะ บทเพลงบลูส์ (Blues) บลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) และละตินอเมริกัน (Latin American)
เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ เทคนิคการบรรเลงประกอบให้ผู้อ่ืน (Comping)  
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MUS340 ทักษะกลองชุด 5  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS241 ทักษะกลองชุด 4  
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาท้ัง 2 ข้างการอ่านโน้ตความ
คงท่ีของจังหวะ จังหวะสวิง (Swing) อารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน
(Standard Jazz) การบรรเลงประกอบให้ผู้อ่ืน (Comping)  
 
MUS341 ทักษะกลองชุด 6  (CWIE)     2(0-4-2) 
  Drum Set Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS340 ทักษะกลองชุด 5  
 การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาท้ัง 2 ข้างการอ่านโน้ตความ
คงท่ีของจังหวะ ในจังหวะสวิง (Swing) ท่ีสูงขึ้น การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ
การสร้างลิกส์กลอง (Drum licks) บทเพลงแจ๊สฟิวช่ัน (Fusion Jazz) การบรรเลงประกอบให้ผู้ อ่ืน
(Comping)  
 
MUS114 ทักษะกีตาร์เบส 1 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี การดูแลรักษาท่าทาง
ตามรูปแบบมาตรฐาน การข้ึนสาย การต้ังเสียง การวางน้ิวมือขวาและมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา
การฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major scale) เนเชอรัลไมเนอร์ (Natural Minor scale) เพนตาโทนิกเมเจอร์
และไมเนอร์ (Major and Minor Pentatonic scale) ข้ันคู่เสียง การไล่ทรัยแอดเมเจอร์และไมเนอร์ การ
บรรเลงบทเพลงระดับพ้ืนฐาน  
 
MUS115 ทักษะกีตาร์เบส 2 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 2 
 วิชาบังคับก่อน : MUS114 ทักษะกีตาร์เบส 1  
 การปฏิบัติกีตาร์เบสระดับพ้ืนฐาน การหยิบจับเครื่องดนตรีและท่าทางตามรูปแบบ
มาตรฐานการวางน้ิวมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา การฝึกบันไดเสียงฮาร์โมนิกส์ไมเนอร์ (Harmonics 
Minor Scale) และเมโลดิกไมเนอร์ (Melodic Minor) ทรัยแอดดิมินิชด์ (Diminished Triad) และออก
เมนเทด (Augmented Triad) การบรรเลงดนตรีสมัยนิยมระดับพ้ืนฐาน  
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MUS214 ทักษะกีตาร์เบส 3 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 3 
 วิชาบังคับก่อน : MUS115 ทักษะกีตาร์เบส 2  
 การปฏิบัติกีตาร์เบสระดับข้ันกลาง การปฏิบัติสูงกว่าระดับท่ี 2 การหยิบจับเครื่องดนตรี
และท่าทางตามรูปแบบมาตรฐาน การวางน้ิวมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา เทคนิคการตบและการ
เกี่ยวสายเบส การฝึกปฏิบัติจังหวะ การฝึกโหมด (Mode) ในบันเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงบลูส์ (Blues 
Scale) การไล่อาเปจโจ (Arpeggio) ของคอร์ดเมเจอร์เซเวนธ์ และโดมินันท์เซเวนธ์ การบรรเลงดนตรี
ประเภทร็อค (Rock) และฟังก์ (Funk)  
 
MUS215 ทักษะกีตาร์เบส 4 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS214 ทักษะกีตาร์เบส 3 
 การปฏิบัติกีตาร์เบสระดับข้ันกลาง การปฏิบัติสูงกว่าระดับท่ี 3 การหยิบจับเคร่ืองดนตรี 
และท่าทางตามรูปแบบมาตรฐาน การวางน้ิวมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา เทคนิคเดินเบสในจังหวะ
สวิง การฝึกปฏิบัติจังหวะ การฝึกโหมดในบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ ลิกส์ (Licks) การไล่อาเปจโจ 
(Arpeggio) ของคอร์ดไมเนอร์เซเวนธ์ ไมเนอร์เซเวนธ์แฟลตไฟว์ ดิมินิชเซเวนธ์ การบรรเลงบทเพลงบลูส์ 
(Blues) บลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) และละตินอเมริกัน (Latin American)  
 
MUS314 ทักษะกีตาร์เบส 5 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS215 ทักษะกีตาร์เบส 4 
 การปฏิบัติกีตาร์เบสระดับขั้นสูง การหยิบจับเครื่องดนตรีและท่าทางตามรูปแบบ
มาตรฐาน การวางน้ิวมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา เทคนิคการเดินเบสบนทางเดินคอร์ดสองห้าหน่ึง 
(II- V- I) การสร้างสรรค์แนวเบส การฝึกปฏิบัติจังหวะ การฝึกบันไดเสียงดิมินิชด์ (Diminished scale) 
บันไดเสียงโฮลโทน (Whole tone scale) การบรรเลงบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) ดนตรี
ปฏิภาณ  
 
MUS315 ทักษะกีตาร์เบส 6 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Bass Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS314 ทักษะกีตาร์เบส 5 
 การปฏิบัติกีตาร์เบสระดับข้ันสูง การหยิบจับเครื่องดนตรีและท่าทางตามรูปแบบ
มาตรฐาน การวางน้ิวมือซ้าย เทคนิคการดีดโน้ตมือขวา เทคนิคการเดินเบส การฝึกปฏิบัติจังหวะ การฝึก
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ไล่บันไดเสียงเอคโซติก (Exotic scale) บันไดเสียงออกเมนเตด (Augmented scale) การบรรเลงบท
เพลงแจ๊สฟิวช่ัน (Fusion Jazz) ดนตรีปฏิภาณข้ันสูง การสร้างลิกส์ (Licks)  
 
MUS132 ทักษะการขับร้อง 1 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงป๊อบร่วมสมัย   
 
MUS133 ทักษะการขับร้อง 2 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS132 ทักษะการขับร้อง 1 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงเพลงคลาสสิกป๊อบ 
 
MUS232 ทักษะการขับร้อง 3 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 3 
  วิชาบังคับก่อน : MUS133 ทักษะการขับร้อง 2 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงร๊อค และ แร๊พ 
 
MUS233 ทักษะการขับร้อง 4 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 4 
  วิชาบังคับก่อน : MUS232 ทักษะการขับร้อง 3 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงบลูส์ 
 
MUS332 ทักษะการขับร้อง 5 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 5 
  วิชาบังคับก่อน : MUS233 ทักษะการขับร้อง 4 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงโซล และฟังค์ 
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MUS333 ทักษะการขับร้อง 6 (CWIE)     2(0-4-2) 
  Vocal Skill 6 
  วิชาบังคับก่อน : MUS332 ทักษะการขับร้อง 5 
 การฝึกการหายใจ การใช้เทคนิคของเสียง สัทศาสตร์ การตีความบทเพลง การถ่ายทอด
อารมณ์ ลีลาการแสดงออกในการขับร้องบทเพลงเพลงแจ๊ส และลาติน 
 
MUS181 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1       2(0-4-2) 
  Secondary Performance Skill 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนนอกเหนือจากเครื่องมือเอก ท่าทาง การหยิบจับ  
การบรรเลงบทเพลงเบ้ืองต้น ไม่เกิน 1 ชาร์ป 1 แฟล็ต บรรเลงจังหวะพ้ืนฐาน 
 
MUS182 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2        2(0-4-2) 
  Secondary Performance Skill 2 
 วิชาบังคับก่อน : : MUS181 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1   
  การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนนอกเหนือจากเครื่องมือเอก ท่าทาง การหยิบจับ 
การบรรเลงบทเพลงเบ้ืองต้น ไม่เกิน 2 ชาร์ป 2 แฟล็ต บรรเลงจังหวะพ้ืนฐานสูงกว่าระดับ 1 
 
MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1     1(0-2-1) 
  Music Ensemble 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติในเครื่องดนตรี ให้มีความกลมกลืน
กัน ในโน้ตเพลงไทยสากล ศึกษารายละเอียดในโน้ตเพลงและความถูกต้องตามเสียงและอารมณ์เพลง 
 
MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2     1(0-2-1)  
  Music Ensemble 2 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติในเครื่องดนตรี ให้มีความกลมกลืน
กัน ในโน้ตเพลงสากล ศึกษารายละเอียดในโน้ตเพลงและความถูกต้องตามเสียงและอารมณ์เพลง 
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MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3     1(0-2-1)  
  Music Ensemble 3 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคท่ี90’s ถึงปัจจุบัน ฝึกความพร้อม
เพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊อปสมัยนิยม (Popular band) 
หรือวงเคร่ืองสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล 
 
MUS282 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4     1(0-2-1)  
  Music Ensemble 4 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคท่ี80’s ถึงยุคท่ี90’s ฝึกความ พร้อม
เพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊อปสมัยนิยม (Popular band)
หรือวงเคร่ืองสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล 
 
MUS381 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5     1(0-2-1)  
  Music Ensemble 5 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคท่ี70’s ถึงยุคท่ี80’s ฝึกความ พร้อม
เพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊อปสมัยนิยม (Popular band) 
หรือวงเคร่ืองสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล 
 
MUS382 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6     1(0-2-1)  
  Music Ensemble 6 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะ 
ของ วงป๊อปสมัยนิยม (Popular band) หรือวงเคร่ืองสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตาม
โน้ตสากล 
 
MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1     1(0-2-1)  
  Chorus 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดกลุ่มตามพิสัยความสูงตํ่าของเสียงผู้ร้อง ฝึกการหายใจท่ีถูกต้อง ฝึกการออกเสียง 
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จากตําแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่าง ๆ ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรี
มาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงท่ีค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว 
 
MUS283 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 1    1(0-2-1) 
  Voice for Thai Popular Song 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การหายใจ การเปล่งเสียง การออกเสียงคําเพ่ือการขับร้องบทเพลงไทยสมัยนิยม 
การตีความบทเพลงเบ้ืองต้น ลีลาการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
 
MUS284 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2    1(0-2-1) 
  Voice for Thai Popular Song 2 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การพัฒนาระบบการหายใจ การเปล่งเสียง การออกเสียงคําเพ่ือการขับร้องบทเพลงไทย
สมัยนิยมในข้ันที่สูงข้ึน การตีความบทเพลง การถ่ายทอดอารมณ์และลีลาท่าทางการขับร้องท่ีเหมาะกับ 
บทเพลงไทยสมัยนิยมในแนวเพลงท่ีหลากหลาย 
 
MUS152 ดนตรีอาเซียน       3(3-0-6)   
  ASEAN Music 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาพรวมของการก่อกําเนิด ลักษณะ ประเภท หน้าท่ีของดนตรีในสังคม ความเช่ือมโยง
ทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่างกันของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียน+6 
 
MUS153 พ้ืนฐานดนตรีไทย      3(3-0-6) 
  Fundamental Thai Music  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณค่า ความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านความสัมพันธ์ของ
ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทย วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
ต้ังแต่ก่อนสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันโดยศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี 
วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาดนตรีไทยและดนตรี
พ้ืนบ้าน 
 
 



(มคอ.2) หน้า 72 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

MUS160 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี     3(2-2-5) 
 Computer Aided Music 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีNotation Software, Sequencing 
Software อ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบ MIDI 
 
MUS251 มานุษยวิทยาทางดนตรี      3(3-0-6) 
  Ethnomusicology 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษา และวิธีการทาง
มานุษยวิทยาเพ่ือใช้ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีท่ีมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ใน
สังคมและวัฒนธรรม 
 
MUS262 การบันทึกบทเพลง 1      3(2-2-5) 
  Studio Recording 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบห้องบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปร่างโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์
ในการบันทึกเสียง (Studio Equipment) ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อกและดิ จิตอล
โมนิเตอร์(Monitor)เครื่องตกแต่งเสียง (Signal Processor) เครื่องผสมเสียง(Mixer)สายสัญญาณและ
หัวต่อสายสัญญาณ การติดต้ังและเช่ือมระบบ (Installation and wiring) การวางลําดับก่อนหลังของ
อุปกรณ์ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา 
 
MUS263 การบันทึกบทเพลง 2      3(2-2-5) 
  Studio Recording 2 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดวางตําแหน่งและการเลือกใช้ไมโครโฟนระบบซิงโครไนซ์ (Synchronization) 
เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียง การทํามาสเตอร์สําหรับสื่อต่าง ๆ 
 
MUS270 หลักการจัดการวงโยธวาทิต     3(2-2-5) 
  Management of Marching Band 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติและหน้าท่ีของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอ่ืนท่ีมีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน 
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ศึกษาเทคนิคและหน้าท่ีของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่างๆ 
บทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอ่ืน ๆ สําหรับดนตรีโยธวาทิตหลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี
ว่าด้วยตําแหน่งและความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบการฝึกซ้อมการกําหนดแผนการบริหาร
แนวนโยบายและ เป้าหมายการวางแผน ตารางการฝึกซ้อม ระบบการเก็บเครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง
การคัดเลือกวรรณกรรมทางดนตรีท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดและความสามารถของวงดนตรีการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับวงดนตรี 
 
MUS271 การปรับวงดนตรีร่วมสมัย     3(2-2-5) 
 Arrangement of Contemporary Music Ensemble 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการปรับวงดนตรีสากลร่วมสมัย บทเพลงร่วมสมัย การบรรเลง บทเพลงสากล
และไทยสากลร่วมสมัย วิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในบทเพลงร่วมสมัยตามเอกลักษณ์ของ
นักประพันธ์ กระบวนการซ้อมร่วมวงดนตรี ทักษะการแสดงดนตรีร่วมสมัย 
 
MUS272 การจัดการธุรกิจดนตรี      3(3-0-6) 
  Management of Music  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตําแหน่งและความรับผิดชอบ หลักการและ
ระเบียบการฝึกซ้อม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การบริหารธุรกิจ บันเทิงด้านดนตรี
การโฆษณา การคิดค่าจ้างและค่าตอบแทน 
 
MUS307 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส       3(3-0-6) 
  Jazz Theory 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกสําเนียงเพลงท่ีเป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes ต่าง ๆ ลักษณะของการเขียน
คอร์ด การใช้คอร์ดทดแทน การเคลื่อนท่ีของคอร์ดการใช้เปียโนประกอบการเรียน 
 
MUS308 ดนตรีปฏิภาณ        3(2-2-5) 
  Music Improvisation   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะการบรรเลงปฏิภาณ ท่ีอาศัยแนวทํานองกระสวน
จังหวะ สําเนียงหลักเสียงเดิม การเคลื่อนตัวจากคอร์ดหน่ึงไปสู่คอร์ดหน่ึง โดยคํานึงถึง ทํานองท่ีสร้างข้ึน 
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มาสอดคล้องกับคอร์ดท่ีกําหนดไว้ 
 
MUS373 การออกแบบส่ือศิลป์เพ่ืองานธุรกิจดนตรี     3(2-2-5) 
  Commercial Arts Design for Music Business 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการออกแบบงานศิลปะ จิตวิทยาศิลปะเชิงธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ ทักษะการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานศิลปะ ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ืองานธุรกิจ
ดนตรี 
 
MUS401    การประพันธ์เพลงสมัยนิยม     3(2-2-5) 
       Popular Music Composition 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การประพันธ์เพลงแนวสมัยนิยม วิเคราะห์ตัวอย่างเพลงแนวสมัยนิยมการใช้เทคนิค 
ต่าง ๆ ในการประพันธ์ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง 
 
MUS402 การเรียบเรียงดนตรีประกอบส่ือ     3(2-2-5) 
  Music Arranging for Visual Media 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการคิด ตีความและออกแบบดนตรีเพ่ือประกอบสื่อวิดีโอ โทรทัศน์ -วิทยุ ภาพยนตร์
ผ่านการตีความบท (Script) และ สตอรีบอร์ด (Story board) เรียนรู้หลักการและฝึกปฏิบัติการเรียบเรียง 
ตัดต่อดนตรีประกอบสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
MUS491 การเสนอผลงานทางดนตรีสากล     3(1-4-4) 
  Music Presentation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเลือกนําเสนอผลงานทางดนตรีในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การจัดแสดงดนตรีเด่ียวหรือ 
รวมวงโดยจัดแสดงแผนงานและการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน การจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางดนตรี
สากล ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวท่ีตนเองสนใจ การเสนอผลงานด้านการประพันธ์ โดยไม่จํากัดรูปแบบของ
เครื่องดนตรีและส่ือท่ีนําเสนอ 
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MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1     2(1-2-3) 
  Independent Study in Music 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรีท่ีสนใจ บทประพันธ์ งานสร้างสรรค์ท่ี
เกี่ยวกับดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย หรือดนตรีพ้ืนบ้าน การเสนอโครงร่างการศึกษาตามหลักการเขียน
รายงานดนตรีนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม การวิเคราะห์บทเพลง การลําดับเน้ือหา
สาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง การนําเสนอข้อมูลการใช้โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตารางแผนภูมิ และ
สรุปผล  
 
MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2     1(0-2-1) 
  Independent Study in Music 2 
  วิชาบังคับก่อน : MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1  
 การเสนอผลการศึกษาวิจัยจากการค้นคว้าองค์ความรู้ทางดนตรีหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับดนตรีท้ังดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย หรือดนตรีพ้ืนบ้าน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
แบบสมบูรณ์  
 
MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล    2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Music 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ และการศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในสถานการณ์จริง 
 
MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล    5(450) 
  Field Experience in Music 
  วิชาบังคับก่อน : MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล  
  ฝึกงานหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี ในแหล่งฝึกงานหรือสถานประกอบการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี การจัดโครงการเก่ียวกับการแสดง เริ่มต้ังแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง  
การฝึกเป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตรี 
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MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล     1(45) 
  Co-operative Education Preparation in Music 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การฝึกงานหรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี ในแหล่งฝึกงานหรือสถานประกอบการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี การจัดโครงการเก่ียวกับการแสดง เริ่มต้ังแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง 
การฝึกเป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตรี 
 
MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล      6(--) 
  Co-operative Education in Music 
  วิชาบังคับก่อน : MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล 
 การฝึกงานหรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี ในแหล่งฝึกงานหรือสถานประกอบการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี การจัดโครงการเก่ียวกับการแสดง เริ่มต้ังแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง 
การฝึกเป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตรีโดยนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนพนักงานช่ัวคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

3.2 ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 กมลธรรม เกื้อบุตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. (ดนตรี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 
ศศ.ม. (ดนตรี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 

ภาคผนวก ง 

2 วรารัตน์ วริรักษ์ อาจารย์ Ph.D. (Music)  
University of Delhi, 2557 
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
อ.บ. (ศิลปะการละคร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

3 ศุภชัย ธีระกุล อาจารย์ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 
ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544 

ภาคผนวก ง 

4 จุฑารัตน์ มณีวัลย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (ดนตรี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 
ดศ.บ. (การแสดงเปียโน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

ภาคผนวก ง 

5 ยศจรัส ดือขุนทด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2554 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 

ภาคผนวก ง 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดนตรี โดยใช้ระเวลาในการเตรียมความพร้อมในช้ันปี 
ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวมระยะเวลา 90 ช่ัวโมง 

ฝึกงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ในแหล่งฝึกงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพดนตรี การจัดโครงการเกี่ยวกับการแสดง เริ่มต้ังแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง การฝึกเป็น
ผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตรี 450 ช่ัวโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรได้จัดทํามาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ท้ัง 6 ด้านประเมินโดยคณาจารย์นิเทศและท่ีปรึกษาประจําหน่วยงาน
ท่ีนักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์  

4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ของแผนการเรียนช้ัน 
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ปีท่ี 4 
 4.2.2 การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ท้ังของภาครัฐและ

เอกชน ในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียนช้ันปีท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

จํานวน 90 ช่ัวโมง 
 4.3.2 การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจํานวน 450 ช่ัวโมง 
4.4 การเตรียมการ 
 4.4.1 วางแผนดําเนินการต้ังแต่การให้นักศึกษาหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์ แล้วนําเข้าท่ี

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและงานของสถานประกอบการ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบจึงไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการน้ันๆ ได้ 

 4.4.2 จัดประชุมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและมีรายงานท่ีต้องนําส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนางานด้านดนตรี 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
โครงงานด้านดนตรีท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการทําโครงงาน 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ทางด้านดนตรีและการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา   :  ปีการศึกษาท่ี 3 – 4 
5.4 จํานวนหน่วยกิต  :  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี เพ่ือเรียนรู้หลักการและ
แนวทางการจัดทําวิจัย  

5.5.2 จัดอบรมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้
แก่นักศึกษา 

5.5.3 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา การศึกษาอิสระทางดนตรี 1 และ การศึกษาอิสระทาง
ดนตรี 2 เพ่ือดําเนินการศึกษาข้อมูลการวิจัยในบริบทต่าง ๆ  
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 การนําเสนอโครงร่างงานวิจัย มีการต้ังคณะกรรมการของสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกในการวิพากย์หัวข้อวิจัย  
5.6.2 การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือศึกษาข้อมูลวิจัยของนักศึกษา ประเมินโดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5.6.3 การนําเสนอผลการวิจัยและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการสอบ

ประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีสากล และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาดนตรีจากหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อย 2 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม มารยาททางสังคม การวางตัวใน

ท่ี ทํางาน  และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมทางดนตรีและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ด้านจิตอาสา(Service Mind) - จัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือสังคมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบําเพ็ญ
ประโยชน์เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
- ฝึกให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือเพ่ือนและอาจารย์ในเรื่องท่ีสามารถทําได้เพ่ือ
เป็นการฝึกให้มีใจรักการบริการ(Service Mind) 
- จัดโครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีตามสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการ
ยอมรับจากวงการดนตรี 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซ่ือสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเม่ือนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่างๆ  
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชนหรือจัดกิจกรรม 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ิน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝกึทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ท่ีจะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ัน ๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ข้ันตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายท่ีกําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 



(มคอ.2) หน้า 82 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองท่ี
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นั กศึ กษาประเมิน นักศึ กษาด้วยกั น เอง  (เพ่ื อนประเมิน เพ่ื อน )  

(Peer Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้  

มีโอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้ข้อมูลท่ีทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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3) กลยุท ธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ี

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังน้ี  

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน  
1.3) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ  

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชา และ

กิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 
2.2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา

ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2.3) ฝึกให้มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก

การบ้านของผู้ อ่ืน โดยการยกกรณีศึกษาของนักศึกษาท่ีเคยกระทําความผิด พร้อมช้ีแนะให้เห็นถึง
บทลงโทษท่ีชัดเจนทั้งทางวินัยและทางสังคม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน อาจารย์

โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม  
แบบบันทึก หรือแบบประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
1.3) มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
1.4) มีความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ 
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ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายให้ค้นคว้า อภิปรายและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุ่มมีการ
ฝึกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี  

2.2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่นการศึกษาดูงาน เชิญผู้เช่ียวชาญ
ท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.3) ฝึกให้มีการทําวิจัยในเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ศึกษา 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินจากการทดสอบย่อย  
3.2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3.3) ประเมินจากการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานผลการวิจัย 
3.4) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะดนตรีท้ัง 2 ด้าน (ทฤษฎี ปฏิบัติ) 
3.5) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) สามารถค้นคว้ารวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ 

1.2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้ 
 1.4) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) มอบหมายงานในการค้นคว้าและแก้ปัญหาท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
2.2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข

ปัญหาโดยการสร้างสถานการณ์จําลอง  
2.3) จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
2.4) การแนะนําและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เม่ือเริ่มเข้าศึกษาเริ่ม

จากโจทย์ท่ีง่าย และเพ่ิมความยากตามระดับช้ันเรียนท่ีสูงข้ึน ในรายวิชาท่ีเหมาะสม   
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) การประเมินจากรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการ 
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นําเสนอในช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
3.2) การประเมินจากความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ท่ีนักศึกษาเข้ารับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.1) มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
1.2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน

ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มโดย

หมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
2.3) สอนเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล

โดยสอดแทรกในการสอนแต่ละรายวิชา 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังในระดับรายบุคคลและระดับกลุ่ม โดยใช้วิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบบันทึกหรือ
แบบประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป 

ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ 

สร้างสรรค์ผลงาน หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ี 
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เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) ฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หรือสื่อสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้

ในการวิจัย การประมวลผลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2) ฝึกการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นในการทําวิจัยตลอดจนซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ

ฝึกทักษะในการทําโน้ตและเพลง ต่างๆ ได้ 
2.3) ฝึกการนําเสนอผลงานดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติดนตรี 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากเล่มรายงานและประเมินผลความสามารถในการศึกษาดนตรีจากการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและการรายงานโดยใช้รูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ การสังเกต การสัมภาษณ์   

2.6 ด้านทักษะพิสัย 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

นักศึกษาต้องมีความสามารถทางดนตรีสากลโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากล เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีในวิชาชีพดนตรีสากล ดังน้ันมาตรฐาน
ด้านทักษะพิสัยของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล จึงต้องครอบคลุมทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีดังต่อไปน้ี 

1.1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นหลักการเน้นผูเรียนเป็นสําคัญและเน้นหลักการปฏิบัติ 
ดนตรีสากล ท้ังน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาปฏิบัติแบบเฉพาะทางแต่ละเครื่องดนตรีสากล 
นอกจารน้ีสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ ท่ีเป็นสถานท่ีประกอบการดนตรีจริงและให้ผู้เรียน
ได้เจอสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือจัดโครงการอบรมโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องมาเป็นวิทยากร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

3.1) การทดสอบปฏิบัติย่อย 
3.2) การสอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
3.3) แบบประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
                   

 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 

Gesture of Balance                    
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 

Arts for life 
                   

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Digital Literacy 

                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
                   

 
GESO114 การต่อต้านทุจริต                    
 Anti-Corruption 
GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age 
Entrepreneurs 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

Household Solid Waste Management                    

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 

                   
 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

Creation Inspiration in Artworks 
                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
HU101    ศิลปะการถ่ายทอด 
                 The Arts of Knowledge Impartment  




                

MUS150     ประวัติดนตรีตะวันตก 
    History of Western Music                 

MUS151     ดนตรีและความเกี่ยวพันธ์กับศิลปะแขนงอื่น 
    Music and Relationship with Other Arts                  

MUS370     การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี 
                 Music Impartment 




                

MUS101     การฟังการอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1 
     Solfege and Dictation 1                 

MUS102     การฟังการอ่าน และเขียนโน้ตสากล 2 
    Solfege and Dictation 2                 

MUS103     ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
    Music Theory 1                  

MUS104      ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
     Music Theory 2                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS201      ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
     Music Theory 3                  

MUS202      ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
     Music Theory 4                  

MUS302      รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 
     Music Form and Analysis                  

MUS372      ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
     Music Research Methodology                  

MUS301      การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 
     Fundamental Composition                   

MUS303      การเรียบเรียงเสียงประสาน 
     Arranging                  

MUS260      การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์         
                  Music Notation by Computer                  

MUS261     การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์        
                  Sound Recording by Computer                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS371      งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที         
       Concert Production and Stage Management                  

MUS110      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1 (CWIE)  
       String Skill 1                  

MUS111      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2 (CWIE) 
       String Skill 2                  

MUS210      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3 (CWIE)  
       String Skill 3                  

MUS211      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4  (CWIE) 
       String Skill 4                  

MUS310      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5 (CWIE) 
      String Skill 5                  

MUS311      ทักษะเครื่องสายตะวันตก 6 (CWIE) 
      String Skill 6                  

MUS112      ทักษะกีตาร์ 1 (CWIE) 
       Guitar Skill 1                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS113      ทักษะกีตาร์ 2 (CWIE) 
      Guitar Skill 2                  

MUS212      ทักษะกีตาร์ 3 (CWIE) 
       Guitar Skill 3                 

MUS213      ทักษะกีตาร์ 4 (CWIE) 
       Guitar Skill 4                  

MUS312      ทักษะกีตาร์ 5 (CWIE) 
      Guitar Skill 5                  

MUS313      ทักษะกีตาร์ 6 (CWIE)  
                 Guitar Skill 6                  

MUS120      ทักษะเครื่องลมไม้ 1 (CWIE)  
    Woodwind Skill 1                  

MUS121      ทักษะเครื่องลมไม้ 2 (CWIE) 
    Woodwind Skill 2                  

MUS220     ทักษะเครื่องลมไม้ 3 (CWIE) 
    Woodwind Skill 3                  



(มคอ.2) หน้า 101 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS221     ทักษะเครื่องลมไม้ 4 (CWIE)  
    Woodwind Skill 4                  

MUS320     ทักษะเครื่องลมไม้ 5 (CWIE) 
    Woodwind Skill 5                  

MUS321     ทักษะเครื่องลมไม้ 6 (CWIE) 
    Woodwind Skill 6                 

MUS122     ทักษะเครื่องทองเหลือง 1 (CWIE) 
    Brass Skill 1                  

MUS123     ทักษะเครื่องทองเหลือง 2  (CWIE) 
    Brass Skill 2                  

MUS222     ทักษะเครื่องทองเหลือง 3  (CWIE) 
    Brass Skill 3                  

MUS223     ทักษะเครื่องทองเหลือง 4 (CWIE) 
    Brass Skill 4                  

MUS322     ทักษะเครื่องทองเหลือง 5 (CWIE) 
    Brass Skill 5                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS323     ทักษะเครื่องทองเหลือง 6 (CWIE) 
    Brass Skill 6                  

MUS130     ทักษะเปียโน 1 (CWIE) 
    Piano Skill 1                  

MUS131     ทักษะเปียโน 2 (CWIE) 
    Piano Skill 2                  

MUS230     ทักษะเปียโน 3 (CWIE) 
    Piano Skill 3                  

MUS231     ทักษะเปียโน 4  (CWIE) 
    Piano Skill 4                  

MUS330     ทักษะเปียโน 5  (CWIE) 
    Piano Skill 5                  

MUS331     ทักษะเปียโน 6  (CWIE) 
    Piano Skill 6                  

MUS140     ทักษะกลองชุด 1 (CWIE) 
    Drum set Skill 1                  



(มคอ.2) หน้า 103 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS141     ทักษะกลองชุด 2 (CWIE) 
    Drum set Skill 2                  

MUS240     ทักษะกลองชุด 3 (CWIE) 
    Drum set Skill 3                  

MUS241     ทักษะกลองชุด 4 (CWIE) 
    Drum set Skill 4                  

MUS340     ทักษะกลองชุด 5 (CWIE) 
    Drum set Skill 5                  

MUS341     ทักษะกลองชุด 6  (CWIE) 
    Drum set Skill 6                  

MUS114     ทักษะกีตาร์เบส 1 (CWIE) 
    Bass Skill 1                  

MUS115     ทักษะกีตาร์เบส 2 (CWIE) 
    Bass Skill 2                 

MUS214     ทักษะกีตาร์เบส 3 (CWIE) 
    Bass Skill 3                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS215      ทักษะกีตาร์เบส 4 (CWIE) 
     Bass Skill 4                  

MUS314      ทักษะกีตาร์เบส 5 (CWIE) 
     Bass Skill 5                  

MUS315      ทักษะกีตาร์เบส 6 (CWIE) 
     Bass Skill 6                  

MUS132      ทักษะการขับร้อง 1 (CWIE) 
     Vocal Skill 1                  

MUS133      ทักษะการขับร้อง 2 (CWIE) 
     Vocal Skill 2                 

MUS232      ทักษะการขับร้อง 3 (CWIE) 
     Vocal Skill 3                  

MUS233     ทักษะการขับร้อง 4 (CWIE) 
    Vocal Skill 4                  

MUS332      ทักษะการขับร้อง 5 (CWIE) 
     Vocal Skill 5                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS333      ทักษะการขับร้อง 6 (CWIE) 
     Vocal Skill 6                  

MUS181      ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1  
     Secondary performance skill 1                  

MUS182      ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2  
     Secondary performance skill 2                  

MUS183      ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 
     Music Ensemble 1                  

MUS184      ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 
      Music Ensemble 2                  

MUS281      ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 
      Music Ensemble 3                  

MUS282       ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4 
      Music Ensemble 4                 

MUS381       ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5 
     Music Ensemble 5                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS382       ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6 
      Music Ensemble 6                  

MUS185       ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 
      Chorus 1                  

MUS283       ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม1 
      Voice for Thai Popular Song 1                  

MUS284       ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2  
                  Voice for Thai Popular Song 2                  

MUS152       ดนตรีอาเซียน 
      ASEAN Music                  

MUS153       พื้นฐานดนตรีไทย 
      Fundamental Thai Music                   

MUS160      การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 
     Computer Aided Music                  

MUS251      มานุษยวิทยาทางดนตรี 
    Ethnomusicology                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS262     การบันทึกบทเพลง 1 
   Studio Recording 1                  

MUS263     การบันทึกบทเพลง 2  
                Studio Recording 2                  

MUS270     หลักการจัดการวงโยธวาทิต 
                Management of Marching Band                  

MUS271       การปรับวงดนตรีร่วมสมัย 
                Arrangement of Contemporary Music Ensemble                  

MUS272     การจัดการธุรกิจดนตรี 
                Management of Music                   

MUS307     ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 
     Jazz Theory                  

MUS308     ดนตรีปฏิภาณ  
      Music Improvisation                   

MUS373     การออกแบบสื่อศิลป์เพื่องานธุรกิจดนตรี   
                 Commercial Arts Design for Music Business                 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
MUS401     การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 
                Popular Music Composition                  

MUS402     การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ 
                 Music Arranging for Visual Media                  

MUS491     การเสนอผลงานทางดนตรีสากล 
      Music Presentation                  

MUS492     การศึกษาอิสระทางดนตรี 1 
     Independent Study in Music 1                  

MUS493     การศึกษาอิสระทางดนตรี 2 
      Independent Study in Music 2                  

MUS391     เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 
                 Preparation for Professional Experience in Music                  

MUS392     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล  
                 Field Experience in Music                  

MUS498     เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล 
     Co-operative Education Preparation in Music                  

MUS499     สหกิจศึกษาดนตรีสากล 
                Co-operative Education in Music                  
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน  
โดยการวิจัย อาจจะดําเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบน้ันๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนดของ

สาขาวิชาน้ัน 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร  
คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกท้ังตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความรัก ความศรัทธาต่อ
อาชีพ มีจรรยาบรรณของความเป้นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็น
แบบอย่างของคุณลักษณะท่ีดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ท่ีดี ท่ีมีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทําความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ีใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศ 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน 
ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกท้ังสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ ปรับปรุงเทคนิคต่างๆในการสอนหรือการทํางาน นอกเหนือจาก
งานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนอย่างแม่นยําใน
หลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ มา
ประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาดนตรีสากลและ

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.3.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพหรือสถานประกอบการเพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
3.3.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดี
ในการทํางาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.3.11 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและระบบกลไก
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าท่ีควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดําเนินการ
สํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เม่ือครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ท่ีสังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม  

โดยการแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ช้ีแจงกิจกรรมของ
หลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซ่ึงจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดย

นักศึกษาท่ีมีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
จะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดย
นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา 
(home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากน้ียังมีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21  

3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การปฏิบัติงานในท้องถ่ิน โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซ่ึงการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ท้ังน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตราและกําหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะรับใหม่ในอัตราน้ัน ๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร 
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น 
ระยะ ๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558  
จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีท่ีอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาท่ีต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อการดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการทํางาน
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืนๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ 
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สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 
4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ี
ดีในการทํางาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการกํากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให้

ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีได้วางแผนไว้ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน 

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับคระมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1 .  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการท่ี ทันสมัย เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย
และเพียงพอเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติสร้างความพร้อมในการเรียน
การสอน 
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ท่ี นักศึกษาสามารถหา
ความรู้ เพ่ิ ม เติมได้ ด้วยตนเองด้วย
จํานวนและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 
3 . จัดให้ มี ห้องอ่านหนังสือ เพ่ื อให้
บริการท้ังหนังสือตําราและสื่อดิจิตอล
เพ่ือการเรียนรู้ ท่ีสํานักวิทยาบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รวบรวมทําสถิติจํานวนอุป
กรณีการเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา ช่ั วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึ กษ าต่อก ารให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น นอกจากน้ี อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด้วย 
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ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปท่ีี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน กาตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม  
การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุป
ภาพรวมรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.
3-มคอ .6 โดยนําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 7  

ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุกๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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(มคอ.2) หน้า 125 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดทําการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลายสาขา รวมท้ังหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนมา
นานต้ังแต่ พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ครั้งท่ีสองในปี พ.ศ. 2560 และได้ใช้
หลักสูตรเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นหลักสูตรคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในค่านิยมของอาชีพทางดนตรีท่ีเกิดข้ึนใน
ยุคดิสรับช่ัน (Disruption)  

จากความจําเป็นและเป็นมาน้ี จึงเป็นท่ีมาของการจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือให้ตรงกับระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังน้ันทางสาขาวิชาดนตรีสากล จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรข้ึน 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

จากความเป็นมาข้างต้น จึงได้ทําการประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากลข้ึนเพ่ือท่ีจะได้นําผลการประเมินหลักสูตรน้ีไปเป็นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ซ่ึงในการ
ประเมินหลักสูตรครั้งน้ันพบว่า เน้ือหาของวิชาเฉพาะด้านควรมีการปรับให้เข้ากับสภาพสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหม่น้ีข้ึนมา ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในเร่ืองของการพัฒนากําลังคน 

ส่วนความต้องการกําลังคนของตลาดและสังคมน้ี ได้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก และใกล้เคียงท่ีว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการบริการ เพราะจังหวัดพิษณุโลก กําหนดจาก
คณะรัฐมนตรีให้เป็นจังหวัดสี่แยกอินโดจีนดังน้ันการผลิตนักดนตรีสากลอาชีพออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
จึงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย 
 
ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ี 37/2563 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ี 1065/2563 
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3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1 และ 2 เม่ือวันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
6. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 67(1/2564)   

เม่ือวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
10. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
12. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งท่ี 2(2/2564)  เม่ือวันท่ี 17 เดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2564 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
14. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
16. จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการ
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ดร.ยุทธพงศ์   แสงสมบูรณ์ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
3 คุณอรรถพล   หม่ันเจริญ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.ยุทธพงศ์   แสงสมบูรณ์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  คุณอรรถพล   หม่ันเจริญ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ให้หลักสูตรปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาทักษะ

ป ฏิ บั ติ ให้ มีความสอดคล้ องกั น ทุ ก เครื่ อ งมือ 
โดยเฉพาะแนวเพลงท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

ปรับ ป รุ งคํ าอ ธิบ ายราย วิช าต ามคํ าแน ะ นํ าขอ ง
คณะกรรมการโดยเพ่ิมรายละเอียดแนวบทเพลงท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนให้สอดคล้องทุกเครื่องมือ ยกเว้น
เครื่องสายตะวันตกที่คงเอกลักษณ์การบรรเลงเพลง
คลาสสิก 

2. ปรับช่ือรายวิชาทักษะปฏิบัติให้มีความชัดเจน
มากข้ึน 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับเปลี่ยนดังน้ี  
1) ทักษะเครื่องสายดีด เป็นทักษะกีตาร์ 
2) ทักษะเครื่องเครื่องลิ่มน้ิวกด เป็นทักษะเปียโน 
3) ทักษะเครื่องกระทบ เป็นทักษะกลองชุด 
4) ทักษะเครื่องสายสี เป็นทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 

3. ปรับเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรให้มีอัต
ลักษณ์ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้น
ท่ีมาของดนตรีสมัยนิยม 

4. ปรับช่ือคุณวุฒิให้เป็นดุริยางคศาสตรบัณฑิต ด้วยระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร และข้ันตอนการ
ปรับปรุง หลักสูตรจึงยังคงใช้ช่ือคุณวุฒิเดิม 

5. ปรับหน่วยกิตรายวิชาปฏิบัติจาก 2 หน่วยกิต
เป็น 3 หน่วยกิต 

ด้วยข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน จึงยังคง
ใช้จํานวนหน่วยกิตเดิม 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 8(5/2563) เมื่อวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับการเรียงลําดับรายวิชา ท่ีปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้สอดคล้องกันทุกจุด 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ท่ี มีการใช้คํ า
ฟุ่มเฟือยออก เพ่ือให้สื่อความได้ตรงประเด็นมาก
ข้ึน 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติโดย
ตัดคําท่ีไม่จําเป็นเช่น รายวิชาทักษะกีตาร์ มีคําว่า “การ
ปฏิบัติทักษะกีตาร์ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี” เป็นต้น 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมคร้ังท่ี 67(1/2564) เมื่อวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ซ่อนเลขหน้า หน้าท่ีเป็น ภาคผนวก  ก ข ..... ท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลัง 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ให้ปรับลดหน่วยกิตจาก 134 หน่วยเป็น 131 
หน่วยกิต โดยปรับลดหน่วยกิตในกลุ่มวิชาดุริย
นิพนธ์ 

ปรับลดหน่วยกิตในกลุ่มดุริยนิพนธ์ จาก 6 หน่วยกิต เป็น 
3 หน่วยกิต และปรับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทาง
ดนตรี 1 และ การศึกษาค้นคว้าอิสระทางดนตรี 2 เป็น
วิชาเอกบังคับท่ีไม่นับหน่วยกิต แต่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน และมีผลการประเมินเป็น S  

3. ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูล
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
 
 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
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หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เมื่อวันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข - 
 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) 

ในการประชุมครั้งท่ี 2(2/2564) เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ตัดคํา “ผ่านรายวิชา...” ออกจากรายวิชาท่ีมา
เป็นเง่ือนไข 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

2. ใส่ภาคผนวก  ช แผนการจัดการเรียน  และ
เอกสารลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

3. ตัดคําท่ีไม่เก่ียวข้องเช่น ปรัชญาการแสดงดนตรี 
ฯลฯ ออกจากวิชาทักษะปฏิบัติ 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

4. ตรวจสอบช่ือรายวิชาท้ังภาษาไทยและอังกฤษให้
ตรงกัน 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมคร้ังท่ี 177(3/2564) เมื่อวันท่ี 27  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) 
             :  ศป.บ. (ดนตรีสากล) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Fine and Applied  Arts (Music) 
                :  B.F.A. (Music) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) 
             :  ศป.บ. (ดนตรีสากล) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Fine and Applied  Arts (Music) 
                :  B.F.A. (Music) 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
     รู้ปฏิบัติ รู้ทฤษฎี สร้างสรรค์ดนตรี  ผสมผสานและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความ
เป็นสากล 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
     รู้ปฏิบัติ รู้ทฤษฎี สร้างสรรค์ดนตรี  ผสมผสานและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ความเป็นสากล 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้เป็นบุคลากรทางด้านดนตรีสากลให้สามารถรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรี ปฏิบัติทักษะ
ทางด้านดนตรี สร้างสรรค์ดนตรี  พร้อมประยุกต์ใช้องค์ความรู้และบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางด้านดนตรีสากลให้สามารถรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรี ปฏิบัติ
ทักษะทางด้านดนตรี สร้างสรรค์ดนตรี  พร้อมประยุกต์ใช้องค์ความรู้และบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีทักษะและความรู้ทางด้านดนตรีสากลเป็นอย่างดี สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการสร้างสรรค์งานดนตรีได้  
2. สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพนักดนตรีสากลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีทักษะและความรู้ทางด้านดนตรีสากลเป็นอย่างดี สามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีได้  
2. สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพนักดนตรีสากลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

ดนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็น

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
4. สามารถนําองค์ความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

สากล 
4. สามารถนําองค์ความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสากลสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

สร้างสรรค์งานดนตรีได ้
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นผู้ที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็น

สากล 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสากลสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

สร้างสรรค์งานดนตรีได ้
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เป็นผู้ที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความ

เป็นสากล 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         135   หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า         30    หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา              ไม่น้อยกว่า            9    หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า            9    หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า            6    หน่วยกิต 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า          99   หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                                              12   หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า           80   หน่วยกิต 

1) เอกบังคับ                                            62   หน่วยกิต 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         131   หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า            30    หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                ไม่น้อยกว่า              9      หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า              9      หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกว่า              3      หน่วยกิต 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3      หน่วยกิต 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า           95      หน่วยกิต 
           2.2.1) วิชาแกน                10       หน่วยกิต 
           2.2.2) วิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า  37       หน่วยกิต 

       - กลุ่มวิชาทฤษฎี   ไม่น้อยกว่า 22       หน่วยกิต 

 
ปรับลดหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะจาก 
99 หน่วยกิต เป็น 95 หน่วยกิต 
ปรับโครงสร้างรายวิชาแกนจาก 12 
นก. เป็น 10 นก. และจัดหมวดหมู่
รายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับมคอ.1 
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
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2) เอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า          18   หน่วยกิต 

     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า          6   หน่วยกิต 
 

       - กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 
                                     ไม่น้อยกว่า  6        หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี  ไม่น้อยกว่า  9        หน่วยกิต 

           2.2.3) วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า              48 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาดุรยินิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
     - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า            6         หน่วยกิต 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN  Culture 
3(3-0-6)  - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร

ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของคณะ  

- - - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นเนื้อหา
พื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

MUS333 ประวัติดนตรีตะวันตก                                             
History of Western Music 

3(3-0-6)  MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก                                            
History of Western Music 

3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS352 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น 
Music and Relationship with Other Arts 

3(3-0-6)  
 

MUS151 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น 
Music and Relationship with Other Arts 

3(3-0-6)  
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

- - - MUS370 การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี 
Music Impartment 

2(1-2-3) เปิดรายวิชาใหม่ เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของคณะ 

MUS132  การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1   2(1-2-3) MUS101  การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1    2(1-2-3) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
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 Solfege and Dictation 1   Solfege and Dictation 1  ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 
MUS133  
 

การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 2   
Solfege and Dictation 2 

2(1-2-3) 
 

MUS102  
 

การฟัง การอ่าน และเขียนโน้ตสากล 2   
Solfege and Dictation 2 

2(1-2-3) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS134 
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1                                              
Music Theory 1 

3(3-0-6) 
 

MUS103 
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1                                              
Music Theory 1 

3(3-0-6)  
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS231 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                              
Music Theory 2 

3(3-0-6) 
 

MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                              
Music Theory 2 

3(3-0-6) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS232  
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 3                                             
Music Theory 3 

3(3-0-6) 
 

MUS201  
 

ทฤษฎีดนตรีสากล 3                                             
Music Theory 3 

3(3-0-6)  
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS331 ทฤษฎีดนตรีสากล 4                                         
Music Theory 4 

3(3-0-6) MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล 4                                              
Music Theory 4 

3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS431 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก                      
Musical Form 

3(3-0-6) MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก                      
Musical Form 

3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS393 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี   
Music Research Methodology 

3(3-0-6) MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี   
Music Research Methodology 

3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS332    การประพันธ์เพลงเบื้องต้น   
Fundamental Composition  

3(2-2-5) MUS301   การประพันธ์เพลงเบื้องต้น    
Fundamental Composition  

3(2-2-5)  ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS335 การเรียบเรียงเสียงประสาน      
Arranging               

3(2-2-5) 
 

MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน      
Arranging               

3(2-2-5) 
       

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

- - - MUS260  
 

การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์    
Music Notation by Computer 

3(2-2-5) 
 

เปิดรายวิชาใหม่ เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS261  การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ เนื่องจากหลักสูตร
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Sound Recording by Computer  ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับ 

พันธกิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 
MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที  

Concert Production and Stage Management 
3(2-2-5) MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที   

Concert Production and Stage Management 
3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUS141  
 

ทักษะเครื่องสายสี 1 
String Skill 1 

2(0-4-2) MUS110 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1 (CWIE)   
String Skill 1 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องสายสีสากล ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ

ของเครื่องดนตรี การขึ้นสาย การตั้งเสียงการใช้คันชักและการวางนิ้ว บทฝึก การอ่านโน้ต 
และการปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ตําราของ Dr.Susuki vol.1พร้อมทั้งการฝึก บันไดเสียงเอ 
เมเจอร์(A Major) 

การฝึกปฏิบัติ ทักษะเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี 
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การขึ้นสาย การตั้งเสียงการใช้คันชักและการวางนิ้ว บท
ฝึก การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก การฝึกบันไดเสียงเอ เมเจอร์ (A 
Major) 

MUS147  
 

ทักษะเครื่องสายสี 2 
String Skill 2 

2(0-4-2) MUS111 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2 (CWIE)    
String Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ

เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง(ความ
เพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  การอ่าน
โน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ตําราของ Dr.Susuki vol.1 บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียงดี เมจอร์(D Major) 

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
สําเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการ
เกิดเสียง  การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันไดเสียงดี เมจอร์ (D Major) 

MUS244  
 

ทักษะเครื่องสายสี 3 
String Skill 4 

2(0-4-2) MUS210 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3 (CWIE)   
String Skill 3  

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสีสากลท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของเครื่อง

ดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง(ความเพี้ยน
ของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสายสี
สากล ตําราของ Dr.Susuki vol.2 บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
สําเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และ
การปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
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เสียง G  Majorและบันไดเสียง C Major เสียง G  Major และบันไดเสียง C Major 
MUS341  
 

ทักษะเครื่องสายสี 4 
String Skill 4 

2(0-4-2) MUS211 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4 (CWIE)   
String Skill 4 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ

เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง(ความ
เพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสาย
สีสากล ตําราของDr.Susuki vol.2 บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
เสียง F  Majorและบันไดเสียง A minorพร้อมทั้งฝึกการขึ้น Position 3 

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
สําเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และ
การปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
เสียง F  Majorและบันไดเสียง A minor พร้อมทั้งฝึกการขึ้นตําแหน่งที่  (Position 3) 

MUS347  
 

ทักษะเครื่องสายสี 5 
String Skill 5 

2(0-4-2) MUS310 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5 (CWIE)   
String Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ

เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง(ความ
เพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสาย
สีสากล ตําราของ Dr.Susuki vol.3 บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
เสียง Bb  Majorและบันไดเสียง E minor พร้อมทั้งฝึกการขึ้นตําแหน่งที่ 2 (Position 2) 

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
สําเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และ
การปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
เสียง Bb Major และบันไดเสียง E minor พร้อมทั้งฝึกการขึ้นตําแหน่งที่ 2 (Position 2) 

MUS444  
 

ทักษะเครื่องสายสี 6 
String Skill 6 

2(0-4-2) MUS311 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 6 (CWIE)   
String Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติเครื่องสายสีสากล ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ

เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง(ความ
เพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และการปฏิบัติเครื่องสาย
สีสากล ตําราของ Dr.Susuki vol.3-vol.4 บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่น
บันไดเสียง Eb  Majorและบันไดเสียง B minor พร้อมทั้ งฝึกการขึ้นตําแหน่งที่  6 
(Position 6) 

การฝึกปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ท่าทางการจับเครื่องดนตรี ส่วนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง 
สําเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง–ต่ํา) การใช้คันชักและการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และ
การปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี พร้อมฝึกเล่นบันได
เสียง Eb  Major และบันไดเสียง B minor พร้อมทั้งฝึกการขึ้นตําแหน่งที่ 6 
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MUS142 ทักษะเครื่องสายดีด 1 

Guitar Skill 1 
2(0-4-2) MUS112  ทักษะกีตาร์ 1 (CWIE) 

Guitar Skill 1 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย

รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึง

หัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา 
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ บท
ฝึกโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดํา โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น โดยใช้แบบฝึกหัดที่
กําหนด การฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และเพนตาโทนิก วรรณกรรมดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี การแสดง 

ความเข้าใจส่วนประกอบของกีตาร์ การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแล
รักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง การวางนิ้วมือขวาและมือซ้าย สําเนียง เทคนิคการดีด
คอร์ดทรัยแอดและโน้ตแบบต่าง ๆ แบบฝึกโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดํา โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น โน้ต
เขบ็ต 2 ชั้น การฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major scale) เนเชอรัลไมเนอร์ (Natural 
Minor scale) เพนตาโทนิกเมเจอร์และไมเนอร์ (Major and Minor Pentatonic 
scale) วรรณกรรมดนตรีคลาสสิกระดับพื้นฐาน ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 

MUS148 ทักษะเครื่องสายดีด 2 
Guitar Skill 2 

2(0-4-2) MUS113  ทักษะกีตาร์ 2 (CWIE) 
Guitar Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึง

หัวข้อต่อไปนี้ การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว 
เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ เทคนิคการจับโน้ตของมือซ้าย การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึกโน้ต โดยใช้แบบฝึกหัดที่กําหนด การฝึกไล่บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ฮาร์
โมนิกส์ไมเนอร์ และเมโลดิกไมเนอร์ วรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง 
การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 1 

การตั้งเสียง การวางนิ้วมือขวาและมือซ้าย สําเนียง เทคนิคการดีดคอร์ด
ทรัยแอดและโน้ตแบบต่าง ๆ การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การฝึกบันไดเสียงฮาร์
โมนิกส์ไมเนอร์ (Harmonics Minor Scale) และเมโลดิกไมเนอร์ (Melodic Minor) 
วรรณกรรมดนตรีสมัยนิยมระดับพื้นฐาน ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 1 

MUS245 ทักษะเครื่องสายดีด 3 
Guitar Skill 3 

2(0-4-2) MUS212 ทักษะกีตาร์ 3 (CWIE) 
Guitar Skill 3  

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  ปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงหัวข้อ

ต่อไปนี้ การจับคอร์ดรูปแบบดรอบสอง (Drop II voicing)เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ต
แบบต่าง ๆ สําเนียง การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกโน้ต โดยใช้แบบฝึกหัดที่
กําหนด การฝึกไล่บันไดเสียงจากโหมดในบันไดเสียงเมเจอร์บันไดเสียงบลูส์วรรณกรรม
ดนตรีประเภทร็อค (Rock) บลูส์ (Blues) และฟังก์ (Funk) ปรัชญาของนักดนตรี การ

การจับคอร์ดทบเจ็ดรูปแบบดรอบสอง (Drop II voicing) เทคนิคการดีด
คอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ การวางนิ้ว สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การ
ฝึกไล่บันไดเสียงจากโหมด (Mode) ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงบลูส์  (Blues 
Scale) วรรณกรรมดนตรีประเภทร็อค (Rock) และฟังก์ (Funk) เทคนิคการบรรเลง
ดนตรีปฏิภาณปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 2 



(มคอ.2) หน้า 139 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
แสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 2 
MUS342 ทักษะเครื่องสายดีด 4 

Guitar Skill 4 
2(0-4-2) MUS213  ทักษะกีตาร์ 4 (CWIE) 

Guitar Skill 4 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย

รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึง

หัวข้อต่อไปนี้ การจับคอร์ดรูปแบบดรอบสาม (Drop III voicing) เทคนิคการดีดคอร์ดและ
โน้ตแบบต่าง ๆ  สําเนียง การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกโน้ต โดยใช้แบบฝึกหัดที่
กําหนด การฝึกไล่บันไดเสียงจากโหมดในบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ ลิกส์ (Licks) และ บท
เพลงบลูส์ (Blues) หรือแจ๊ส บลูส์ (Jazz Blues) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึก
ในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 3 

การจับคอร์ดทบเจ็ดรูปแบบดรอบสาม (Drop III voicing) เทคนิคการดีด
คอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ  สําเนียง การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ แบบฝึกโน้ต การ
ฝึกไล่โหมดในบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ ลิกส์ (Licks) บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์
แจ๊ส (Jazz Blues) เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ เทคนิคการดีดคอร์ดบรรเลง
ประกอบให้ผู้อื่น (Comping) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกในระดับนี้ให้สูง
กว่าในระดับที่ 3 

MUS348 ทักษะเครื่องสายดีด 5 
Guitar Skill 5 

2(0-4-2) MUS312  ทักษะกีตาร์ 5 (CWIE) 
Guitar Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึง

หัวข้อต่อไปนี้ ฝึกปฏิบัติโครงสร้างคอร์ด และทางเดินคอร์ดสองห้าหนึ่ง (II- V- I) ในบันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ทั้ง 12 บันไดเสียงแบบต่อเนื่อง การบรรเลงโน้ตในคอร์ด (Chord 
tone) เทคนิคการดีดคอร์ดบรรเลงประกอบให้ผู้อื่น (Comping) และการใช้โน้ตแบบต่าง 
ๆ สําเนียง การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊
สมาตรฐาน ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 4 

การปฏิบัติโครงสร้างคอร์ด และทางเดินคอร์ดสองห้าหนึ่ง (II- V- I) ในบันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ทั้ ง 12 บันไดเสียงแบบต่อเนื่อง บันไดเสียงดิ มิ นิชด์ 
(Diminished scale) บันไดเสียงโฮลโทน (Whole tone scale) การบรรเลงโน้ตใน
คอร์ด (Chord tone) เทคนิคการดีดคอร์ดบรรเลงประกอบให้ผู้ อื่นในจังหวะสวิง 
(Swing) การใช้โน้ตแบบต่าง ๆ การวางนิ้ว สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการ
บรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) ปรัชญาของนักดนตรี 
การแสดง  การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 4 

MUS445 ทักษะเครื่องสายดีด 6 
Guitar Skill 6 

2(0-4-2) MUS313  ทักษะกีตาร์ 6 (CWIE) 
Guitar Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การปฏิบัติกีตาร์ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ

ผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ การใช้โหมดกับคอร์ดชนิดต่าง ๆ เทคนิคการดีด
คอร์ดและโน้ตแบบต่าง ๆ สําเนียง การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลง

การใช้โหมดกับคอร์ดชนิดต่าง ๆ เทคนิคการดีดคอร์ดและโน้ตแบบต่างๆ 
การวางนิ้ว สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บันไดเสียง
ออกเมนเตด (Augmented scale) การสร้างลิกส์ (Licks) วิเคราะห์และสังเคราะห์



(มคอ.2) หน้า 140 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
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ดนตรีปฏิภาณ การสร้างลิกส์ (Licks) วิเคราะห์บทเพลงกีตาร์ของศิลปินนํามาประยุกต์ใช้ 
บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับ
ที่ 5 

เทคนิคกีตาร์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง บทเพลงแจ๊สฟิวชั่น (Fusion Jazz) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าในระดับที่ 5 

MUS143  ทักษะเครื่องลมไม้ 1      
Woodwind Skill 1 

2(0-4-2) MUS120  ทักษะเครื่องลมไม้ 1 (CWIE)     
Woodwind Skill 1 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคนโดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียงสําเนียง
เทคนิคการเป่าการถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่บันไดเสียงบทฝึกต่างๆในทางเมเจอร์ ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัวและฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม 

เทคนิคการเป่าคุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่บันได
เสียงบทฝึกต่าง ๆในทางเมเจอร์ ที่มี เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่ เกิน 3 ตัว 
วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยม 

MUS149  ทักษะเครื่องลมไม้ 2      
Woodwind Skill 2 

2(0-4-2) MUS121  ทักษะเครื่องลมไม้ 2 (CWIE)      
Woodwind Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้
เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว 
วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่า
ระดับที่ 1 

MUS246 ทักษะเครื่องลมไม้ 3      
Woodwind Skill 3 

2(0-4-2) MUS220 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 (CWIE)      
Woodwind Skill 3 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สาเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลที่มีเครื่องหมาย
ชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 5 ตัว 
และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลง
ฟังก์ (Funk) ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 
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กว่าระดับที่ 2 
MUS343  ทักษะเครื่องลมไม้ 4      

Woodwind Skill 4 
2(0-4-2) MUS221  ทักษะเครื่องลมไม้ 4 (CWIE)     

Woodwind Skill 4 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สาเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์ แบบเน
เชอรัล ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และในทางโครแมติก และฝึกเล่นกับ
เพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัล ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลต
ไม่เกิน 7 ตัว บันไดเสียงโครมาติก บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) 
ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 

MUS349  ทักษะเครื่องลมไม้ 5      
Woodwind Skill 5 

2(0-4-2) MUS320  ทักษะเครื่องลมไม้ 5 (CWIE)      
Woodwind Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สาเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบ
ฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มีเครื่องหมายชาร์ป หรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และฝึกเล่นกับ
เพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) 
ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 
 

MUS446  ทักษะเครื่องลมไม้ 6      
Woodwind Skill 6 

2(0-4-2) MUS321  ทักษะเครื่องลมไม้ 6 (CWIE)     
Woodwind Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สาเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบ
ฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มีเครื่องหมายชาร์ป หรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และฝึกเล่นกับ
เพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 

 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่างๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มีเครื่องหมาย
ชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บทเพลงแจ๊สฟิวชั่น (Fusion Jazz) ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่
ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
MUS144  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1  

Brass Skill 1 
2(0-4-2) MUS122  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 (CWIE) 

Brass Skill 1 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองมุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคนโดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง
สําเนียงเทคนิคการเป่าการถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่บันไดเสียงบทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่
มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัวและฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม 

เทคนิคการเป่าคุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ฝึกไล่
บันไดเสียงบทฝึกต่าง ๆในทางเมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัว 
วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยม 

MUS241  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2  
Brass Skill 2 

2(0-4-2) MUS123  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 (CWIE) 
Brass Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมทองเหลือง มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
เสียง สําเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทาง
เมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม
ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว 
วรรณกรรมดนตรีคลาสสิก ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่า
ระดับที่ 1 

MUS247 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3  
Brass Skill 3 

2(0-4-2) MUS222 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 (CWIE) 
Brass Skill 3 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมทองเหลือง มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
เสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทาง
เมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้
เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 

 
 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางเมเจอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 5 ตัว 
และในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัลที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลง
ฟังก์ (Funk) ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
MUS344  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4  

Brass Skill 4 
2(0-4-2) MUS223  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 (CWIE) 

Brass Skill 4 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมทองเหลือง มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
เสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทาง
ไมเนอร์ แบบเนเชอรัล ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และในทางโครแมติก 
และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบเนเชอรัล ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลต
ไม่เกิน 7 ตัว บันไดเสียงโครมาติก บทเพลงบลูส์ (Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) 
ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 

MUS441  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5  
Brass Skill 5 

2(0-4-2) MUS322  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 (CWIE) 
Brass Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอนเครื่องลมทองเหลือง มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
เสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทาง
ไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว และ
ฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) 
ปฏิบัติบทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 

MUS447  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 6  
Brass Skill 6 

2(0-4-2) MUS323  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 6 (CWIE) 
Brass Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง มุ่งพัฒนาในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สาเนียง 
เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบ
ฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว และฝึกเล่นกับ
เพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 

 
 

เทคนิคการเป่า คุณภาพของเสียง สําเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่
บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ในทางไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกและแบบเมโลดิก ที่มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บทเพลงแจ๊สฟิวชั่น (Fusion Jazz) ปฏิบัติ
บทเพลงที่อยู่ในความนิยมที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 
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MUS145 ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 1   

Keyboard Skill 1 
2(0-4-2) MUS130  ทักษะเปียโน 1 (CWIE)  

Piano Skill 1 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย

รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทางการดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 1 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง   

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทางการดูแลรักษา การไล่
เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น  (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไม เนอร์ ที่ มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 2 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีคลาสสิก
ระดับพื้นฐาน ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี  
การแสดง 

MUS242  ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 2 
Keyboard Skill 2 

2(0-4-2) MUS131  ทักษะเปียโน 2  (CWIE) 
Piano Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 2 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 1 

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่
เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น  (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไม เนอร์  ที่ มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีคลาสสิก
ระดับพื้นฐาน ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี 
การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าระดับ 1 

MUS248 ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 3   
Keyboard Skill 3 

2(0-4-2) MUS230 ทักษะเปียโน 3  (CWIE) 
Piano Skill 3 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 3 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 2 

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่
เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น  (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไม เนอร์  ที่ มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 6 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ศิลปะ
การบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกใน
ระดับนี้ให้สูงกว่าระดับ 2 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
MUS345  ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 4   

Keyboard Skill 4 
2(0-4-2) MUS231  ทักษะเปียโน 4 (CWIE)  

Piano Skill 4 
2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย

รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 4 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 3 

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่
เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น  (Sight-reading) ในทางเมเจอร์และไม เนอร์  ที่ มี
เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี บทเพลงบลูส์ 
(Blues) และบลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึกในระดับนี้ให้สูงกว่าระดับ 3 

MUS442  ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 5   
Keyboard Skill 5 

2(0-4-2) MUS330  ทักษะเปียโน 5 (CWIE)  
Piano Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 5 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 4 

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึก
และวรรณกรรมดนตรีประเภทร็อค (Rock) ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 4 

MUS448  ทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 6   
Keyboard Skill 6 

2(0-4-2) MUS331  ทักษะเปียโน 6  (CWIE) 
Piano Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วกด มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง การอ่านโน้ตแรกเห็น (Sight-reading) ในทางเมเจอร์
และไมเนอร์ ที่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตไม่เกิน 7 ตัว บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกใน

ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การวางมือ ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึก
และวรรณกรรมดนตรี เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน 
(Standard Jazz) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึกในระดับที่
สูงกว่าระดับ 5 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
ระดับที่สูงกว่าระดับ 5 
MUS146 ทักษะเครื่องกระทบ 1   

Percussion Skill 1 
2(0-4-2) MUS140 

  
ทักษะกลองชุด 1 (CWIE)   
Drum Set Skill 1 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์

ของมือ แขนและขาทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ลูกส่งพื้นฐาน เทคนิค ซิง
เกิ้ล สโตรก โรล (Single stroke Roll) ดับเบิ้ล สโตรก โรล (Double stroke Roll) และ
ซิงเกิ้ล พาราดิดเดิ้ล  (Single Paradiddle) 

การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาทั้ง 2 ข้าง 
การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ลูกส่งพื้นฐาน เทคนิคซิงเกิ้ลสโตรกโรล (Single 
stroke Roll) ดับเบิ้ลสโตรกโรล (Double stroke Roll) และซิงเกิ้ล พาราดิดเดิ้ล  
(Single Paradiddle)  การปฏิบัติโน้ตกลองชุดจังหวะพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ช่าช่าช่า 
โบเลโร่ (Bolero) บีกิน (Beguine) โซล (Soul) ร็อก (Rock) ฟังก์ (Funk) ฯลฯ 

MUS243 ทักษะเครื่องกระทบ 2   
Percussion Skill 2 

2(0-4-2) MUS141 
  

ทักษะกลองชุด 2 (CWIE)  
Drum Set Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของ

มือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ การเล่นกรู๊ฟ (Groove) 
ต่างๆอาทิ ร็อก (Rock) ฟังก์ (Funk) 

การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาทั้ง 2 ข้าง 
การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ลิกส์กลอง (Drum licks) ทักษะการบรรเลงไลเนียร์ 
สไตล์ (Linear Style) 

MUS249 ทักษะเครื่องกระทบ 3   
Percussion Skill 3 

2(0-4-2) MUS240 
 

ทักษะกลองชุด 3 (CWIE)  
Drum Set Skill 3 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของ

มือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ทักษะการบรรเลงไลเนียร์ 
สไตล์ (Linear Style) 

การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง 
การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ วรรณกรรมดนตรีประเภทร็อค (Rock) ฟังก์ 
(Funk) และฟิวชั่น (Fusion) เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณปรัชญาของนักดนตรี 
การแสดงร่วมกับผู้อื่น 

MUS346 ทักษะเครื่องกระทบ 4   
Percussion Skill 4 

2(0-4-2) MUS241 
  

ทักษะกลองชุด 4 (CWIE)  
Drum Set Skill 4 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์

ของมือแขนและขาทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ในจังหวะลาตินอเมริกัน 
การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือแขนและขาทั้ง 2 ข้าง 

การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ บทเพลงบลูส์ (Blues) บลูส์แจ๊ส (Jazz Blues) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
(Latin American) และละตินอเมริกัน (Latin American) เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ เทคนิคการ

บรรเลงประกอบให้ผู้อื่น (Comping) ปรัชญาของนักดนตรี 
MUS443 ทักษะเครื่องกระทบ 5   

Percussion Skill 5 
2(0-4-2) MUS340 

 
ทักษะกลองชุด 5 (CWIE)  
Drum Set Skill 5 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของ

มือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ในจังหวะสวิง (Swing) 
การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขาทั้ง 2 ข้าง 

การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ จังหวะสวิง (Swing) อารมณ์ เทคนิคการบรรเลง
ดนตรีปฏิภาณ บทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) การบรรเลงประกอบให้ผู้อื่น 
(Comping) ปรัชญาของนักดนตรี 

MUS449 ทักษะเครื่องกระทบ 6   
Percussion Skill 6 

2(0-4-2) MUS341  ทักษะกลองชุด 6 (CWIE)  
Drum Set Skill 6 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติทักษะเครื่องกระทบ การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์

ของมือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ในจังหวะสวิง (Swing) 
และเทคนิคลูกส่งกลอง (Soloing) 

การหยิบจับ ท่าทาง บทฝึกความสัมพันธ์ของมือ แขนและขา ทั้ง 2 ข้าง 
การอ่านโน้ต ความคงที่ของจังหวะ ในจังหวะสวิง (Swing) ที่สูงขึ้น การถ่ายทอด
อารมณ์ เทคนิคการบรรเลงดนตรีปฏิภาณ การสร้างลิกส์กลอง (Drum licks) บทเพลง
แจ๊สฟิวชั่น (Fusion Jazz) การบรรเลงประกอบให้ผู้อื่น (Comping) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง 

- - - MUS114  ทักษะกีตาร์เบส 1 (CWIE)  
Bass Skill 1 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS115 ทักษะกีตาร์เบส 2 (CWIE) 
Bass Skill 2 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS214 ทักษะกีตาร์เบส 3 (CWIE) 
Bass Skill 3 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
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กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS215 ทักษะกีตาร์เบส 4 (CWIE) 
Bass Skill 4 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS314 ทักษะกีตาร์เบส 5 (CWIE) 
Bass Skill 5 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS315 ทักษะกีตาร์เบส 6 (CWIE) 
Bass Skill 6 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS132 ทักษะการขับร้อง 1 (CWIE) 
Vocal Skill 1 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS133 ทักษะการขับร้อง 2 (CWIE) 
Vocal Skill 2 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS232 ทักษะการขับร้อง 3 (CWIE) 
Vocal Skill 3 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS233 ทักษะการขับร้อง 4 (CWIE) 
Vocal Skill 4 

2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS332 ทักษะการขับร้อง 5 (CWIE) 2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
Vocal Skill 5 ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ

กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 
- - - MUS333 ทักษะการขับร้อง 6 (CWIE) 

Vocal Skill 6 
2(0-4-2) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร

ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

MUS021  เครื่องมือรองระดับ 1   
Secondary Performance Skill 1 

2(0-4-2) MUS181  ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1   
Secondary Performance Skill 1 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS022  เครื่องมือรองระดับ 2   
Secondary Performance Skill 2 

2(0-4-2) MUS182  ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2   
Secondary Performance Skill 2 

2(0-4-2) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS273 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1   
Music Ensemble 1 

1(0-2-1) MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1   
Music Ensemble 1 

1(0-2-1) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคที่90’s ถึงปัจจุบัน ฝึกความ

พร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊อปสมัย
นิยม(Popular band) หรือวงเครื่องสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ต
สากล 

การบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติในเครื่องดนตรี ให้
มีความกลมกลืนกัน ในโน้ตเพลงไทยสากล ศึกษารายละเอียดในโน้ตเพลงและความ
ถูกต้องตามเสียงและอารมณ์เพลง 

MUS274 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2  
Music Ensemble 2 

1(0-2-1) MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2  
Music Ensemble 2 

1(0-2-1) ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคที่80’s ถึงยุคที่90’s ฝึกความ

พร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊อปสมัย
นิยม(Popular band) หรือวงเครื่องสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ต
สากล 

 
 

การบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติในเครื่องดนตรี ให้
มีความกลมกลืนกัน ในโน้ตเพลงสากล ศึกษารายละเอียดในโน้ตเพลงและความถูกต้อง
ตามเสียงและอารมณ์เพลง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
MUS373 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3  

Music Ensemble 3 
1(0-2-1) 

 
MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3  

Music Ensemble 3 
1(0-2-1) 

 
ปรับปรุงรหัสวิชา, คําอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานของหลักสูตร การฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคที่70’s ถึงยุคที่80’s ฝึก

ความ พร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงป๊
อปสมัยนิยม (Popular band) หรือวงเครื่องสาย (Chamber Music) รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
ตามโน้ตสากล 

การฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงยุคที่90’s ถึงปัจจุบัน ฝึก
ความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกันในลักษณะขอ
งวงป๊อปสมัยนิยม (Popular band) หรือวงเครื่องสาย (Chamber Music) รวมถึงการ
ฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล 

- - - MUS282 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4  
Music Ensemble 4 

1(0-2-1) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS381 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5  
Music Ensemble 5 

1(0-2-1) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

- - - MUS382 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6  
Music Ensemble 6 

1(0-2-1) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

MUS375 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1  
Chorus 1 

1(0-2-1) MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1  
Chorus 1 

1(0-2-1) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS473 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 1 
Voice for Thai Popular Song 1 

1(0-2-1) MUS283 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 1 
Voice for Thai Popular Song 1 

1(0-2-1) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS474 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2 
Voice for Thai Popular Song 2 

1(0-2-1) MUS284 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2 
Voice for Thai Popular Song 2 

1(0-2-1) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS355 ดนตรีอาเซียน 
ASEAN Music 

3(3-0-6)  MUS152 ดนตรีอาเซียน 
ASEAN Music 

3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสรายวิชา และย้ายจาก
กลุ่มวิชาแกนมาอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
เนื่องจากความสนใจจากนักศึกษา 
สาระรายวิชาที่ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 

MUS111 พื้นฐานดนตรีไทย   
Fundamental Thai Music 

3(3-0-6) MUS153 พื้นฐานดนตรีไทย      
Fundamental Thai Music 

3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS435  
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี   
Computer Aided Music 

3(2-2-5) 
 

MUS160  
 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี    
Computer Aided Music 

3(2-2-5) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา และย้ายจาก
กลุ่มวิชาบังคับมาอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
เนื่องจากเปิดรายวิชาด้านเทคโนโลยี
ดนตรีใหม่ในรายวิชาบังคับ 

MUS153   
 

มานุษยวิทยาทางดนตรี                                         
Ethnomusicology 

3(3-0-6) MUS251   
 

มานุษยวิทยาทางดนตรี                                          
Ethnomusicology 

3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS437  
 

การบันทึกบทเพลง 1    
Studio Recording 1 

3(2-2-5) 
 

MUS262  
 

การบันทึกบทเพลง 1     
Studio Recording 1 

3(2-2-5) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา และย้ายจาก
กลุ่มวิชาบังคับมาอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
เนื่องจากเปิดรายวิชาด้านเทคโนโลยี
ดนตรีใหม่ในรายวิชาบังคับ 

MUS438 การบันทึกบทเพลง 2    
Studio Recording 2 

3(2-2-5) MUS263 การบันทึกบทเพลง 2     
Studio Recording 2 

3(2-2-5) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS270   หลักการจัดการวงโยธวาทิต                                 
Management of Marching Band 

3(2-2-5) MUS270   หลักการจัดการวงโยธวาทิต                                  
Management of Marching Band 

3(2-2-5) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS271 การปรับวงดนตรีรว่มสมัย 
Arrangement of Contemporary Music Ensemble 

3(2-2-5) MUS271 การปรับวงดนตรีรว่มสมัย 
Arrangement of Contemporary Music Ensemble 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUS257 การจัดการธุรกิจดนตรี                       
Management of Music 

3(3-0-6) MUS272 การจัดการธุรกิจดนตรี                         
Management of Music 
 

3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
MUS337 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส    

Jazz Theory  
3(3-0-6)  MUS307 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส    

Jazz Theory  
3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง

ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 
MUS338 ดนตรีปฏิภาณ 1                                                   

Improvisation 1  
3(2-2-5) MUS308 ดนตรีปฏิภาณ                                                    

Music Improvisation   
3(2-2-5) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง

ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา ปรับชื่อ
รายวิชาให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์
ในหมู่โดยตัดเลข 1 ออก 

- - - MUS373 การออกแบบสื่อศิลป์เพื่องานธุรกิจดนตรี   
Commercial Arts Design for Music Business 

3(2-2-5) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

MUS439 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม  
Popular Music Composition 

3(2-2-5) MUS401 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม  
Popular Music Composition 

3(2-2-5) ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS434   การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ                                
Music Arranging for Visual Media 

3(2-2-5) 
 

MUS402   การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ                                
Music Arranging for Visual Media 

3(2-2-5) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS494  
 

การเสนอผลงานทางดนตรีสากล    
Music Presentation 

3(1-4-4) 
 

MUS491  
 

การเสนอผลงานทางดนตรีสากล    
Music Presentation 

3(1-4-4) 
 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ให้สอดคล้อง
ตามหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

MUS4945 
 

การศึกษาดนตรีเอกเทศ                               
Independent Study in Music 

3(3-0-6)  - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากหลักสูตรได้
ปรับเนื้อหาและปรับเพิ่มรายวิชา
ทางด้านการศึกษาอิสระให้สอดคล้อง
กับการดําเนินงานของหลักสูตร 

- - - MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1                               
Independent Study in Music 1 

2(1-2-3) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 
- - - MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2                               

Independent Study in Music 2 
1(0-2-1) ปรับเพิ่มรายวิชา เนื่องจากหลักสูตร

ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา 

MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล    
Preparation for Professional Experience in Music 

2(90) MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล    
Preparation for Professional Experience in Music 

2(90) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล   
Field Professional Experience in Music 

5(450) MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล    
Field Experience in Music 

5(450) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล   
Co-operative Education Preparation in Music 

1(45) MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล    
Co-operative Education Preparation in Music 

1(45) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล   
Co-operative Education in Music 

6(--) MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล    
Co-operative Education in Music 

6(--) ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล 
ผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากลรวมจํานวน 

52 คน 
ระดับค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
ระดับค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00    หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ร้อยละ 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
หลักสูตร 
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.39 0.56 87.69 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.40 0.53 88.08 
3. จํานวนหน่วยกิตวิชาบังคับ/บังคับเลือกมีความเหมาะสม 4.37 0.60 87.31 
4. จํานวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม 4.27 0.72 85.38 
5. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย /น่าสนใจ 4.39 0.66 87.69 
6. รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทําวิจัยได้เพียงพอ 4.25 0.71 85.00 
7. รายวิชาในหลักสูตรมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 4.39 0.70 87.69 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.42 0.67 88.46 
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 4.60 0.53 91.92 
2. อาจารย์สอนเน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.42 0.64 88.46 

3. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 4.44 0.64 88.85 
4. อาจารย์สามารถให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.54 0.54 90.77 

5. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 4.5 0.61 90.00 
6. แจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้รับรู้ท่ัวกัน 4.44 0.61 88.85 
7. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม 4.40 0.60 88.08 
8. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู 4.52 0.54 90.38 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ร้อยละ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.23 0.81 84.62 
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.15 0.85 83.08 
3. สื่อการสอน/เทคโนโลยี ท่ีใช้ประกอบการเรียนมีความทันสมัย 4.21 0.80  84.23 
4. หนังสือ/ตํารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดท่ีเพียงพอ และความทันสมัย 4.31 0.73 86.15 
5. ความพอใจในสภาพแวดล้อมด้านสังคม/สภาวะจิตใจ/สุขอนามัย และมาตรฐาน

ความปลอดภัย 
4.39 0.66 87.69 

6. การให้ข้อมูลสถานท่ีทํางานนอกเวลาเรียนสําหรับนักศึกษา 4.29 0.70 85.77 
การจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.40 0.60 88.08 
2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.27 0.63 85.38 
3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือ

ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 
4.27 0.72 85.38 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.31 0.73 86.15 
5. การเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นการสัมมนา/บรรยายทาง

วิชาการอย่างเหมาะสม 
4.31 0.75 86.15 

6. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน 4.29 0.70 85.77 
การวัดและประเมินผล 
1.   วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.37 0.60 87.31 
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ท่ีกําหนดไว้
ล่วงหน้า 

4.33 0.55 86.54 

3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.39 0.60 87.69 
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.66 87.69 
2. ด้านความรู้ 4.39 0.66 87.69 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.31 0.67 86.15 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.35 0.59 86.92 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.37 0.63 87.31 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.27 0.69 85.38 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ร้อยละ 
ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองท่ีได้จากการศึกษา 
1. ความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีศึกษา 4.40 0.63 88.08 
2. ความสามารถในการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 4.29 0.64 85.77 
3. ความกล้าแสดงความคิดเห็น  4.40 0.63 88.08 
4.  ความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหา  4.39 0.63 87.69 
5.  ความเช่ือม่ันในตนเอง  4.33 0.65 86.54 
6. ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์  4.40 0.60 88.08 
7. ความสามารถในการเขียนรายงานและทําวิจัย  4.33 0.61 86.54 
8. สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน/อาชีพ 4.44 0.57 88.85 
9. สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 4.37 0.63 87.31 
10. ทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอทักษะปฏิบัติดนตรีต่อ
สาธารณชน 

4.35 0.69 86.92 
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ตอนท่ี 2 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการสํารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์จากหน่วยงาน

ราชการและเอกชนต่าง ๆ รวมจํานวน 15 แห่ง มีผลการประเมินดังต่อไปน้ี 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย SD ร้อยละ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4.13 0.49 82.63 
2. มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน  4.39 0.50 87.75 
3. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 3.64 0.56 72.88 
ด้านความรู้    
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางดนตรี และศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 4.63 0.41 92.63 
2. มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านดนตรีอย่างเป็นระบบ 3.89 0.53 77.75 
3. มีความรู้ทางด้านดนตรีท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 3.64 0.80 72.88 
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านดนตรี 4.09 0.41 81.75 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมี

วิจารณญาณ 
3.88 0.461 77.63 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.82 0.52 76.50 
3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพได้ 
3.71 0.70 74.13 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 4.15 0.41 83.00 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
4.13 0.52 82.60 

2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.45 0.52 89.00 

3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกต่าง 

4.14 0.35 82.88 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
1. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช้

วิธีการสื่อสารที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ทางดนตรีและนําเสนองานได้อย่างมี
4.19 0.35 83.88 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย SD ร้อยละ
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน 
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.39 0.49 87.75 

3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับงานด้านดนตรี 

3.90 0.56 77.88 

ด้านทักษะพิสัย 
1.ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีใน
ระดับอาชีพ 

4.76 0.49 95.13 

 ผลจากการสํารวจพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมุ่งเน้นคุณลักษณะของบัณฑิตไปท่ีด้านทักษะพิสัยในการ
ปฏิบัติดนตรีเป็นหลัก และประเด็นด้านความรอบรู้ในศาสตร์ทางดนตรี และศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานในองค์กรต่าง ๆ มีความสําคัญรองลงมา เน่ืองการทํางานด้านดนตรีไม่ได้จํากัด
เพียงการปฏิบัติ ดังน้ันหลักสูตรต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกมิติเพ่ือสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างสมบูรณ์ 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(สําหรับนักศึกษา/บัณฑิตของหลักสูตร) 

 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต   
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  นักศึกษา  (  ) ช้ันปีท่ี 1 (  ) ช้ันปีท่ี 2 (  ) ช้ันปีท่ี 3 (  ) ช้ันปีท่ี 4  
  บัณฑิต       (จบการศึกษาแล้ว) 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร   

ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด 4  = มาก  3 = ปานกลาง  2  = น้อย  1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

หลักสูตร      
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. จํานวนหน่วยกิตวิชาบังคับ/บังคับเลือกมีความเหมาะสม      
4. จํานวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม      
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้      
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน      
7. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย /น่าสนใจ      
8. รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทําวิจัยได้เพียงพอ      
9. รายวิชาในหลักสูตรมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์      
10. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      
2. อาจารย์สอนเน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
     

3. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ      
4. อาจารย์สามารถให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม      
5. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม      
6. แจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้รับรู้ท่ัวกัน      
7. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม      
8. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู      
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
3. สื่อการสอน/เทคโนโลยี ท่ีใช้ประกอบการเรียนมีความทันสมัย      
4. หนังสือ/ตํารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดท่ีเพียงพอ และความทันสมัย      
5. ความพอใจในสภาพแวดล้อมด้านสังคม/สภาวะจิตใจ/สุขอนามัยและมาตรฐานความ

ปลอดภัย 
     

6. การให้ข้อมูลสถานท่ีทํางานนอกเวลาเรียนสําหรับนักศึกษา      
การจัดการเรียนการสอน      
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      
3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 
     

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
5. การเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นการสัมมนา/บรรยายทางวิชาการ

อย่างเหมาะสม 
     

6. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน      
การวัดและประเมินผล      
1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า      
3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม      
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา      
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
2. ด้านความรู้      
3. ด้านทักษะทางปัญญา      
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ      
ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองท่ีได้จากการศึกษา      
1. ความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีศึกษา      
2. ความสามารถในการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง      
3. ความกล้าแสดงความคิดเห็น       
4. ความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหา       
5. ความเช่ือม่ันในตนเอง       
6. ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์       
7. ความสามารถในการเขียนรายงานและทําวิจัย       
8. สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน/อาชีพ      
9. สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม      
10.ทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอทักษะปฏิบัติดนตรีต่อสาธารณชน      

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สําหรับผู้ใช้บัณฑิต) 
 

 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะของหน่วยงานของท่าน  
  หน่วยงานราชการ     รัฐวิสาหกิจ 
  หน่วยงานเอกชน     หน่วยงานในกํากับของรัฐ 
  สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ   อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต   
ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด 4  = มาก   3 = ปานกลาง  2  = น้อย   1 =  น้อยที่สุด 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
4. มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
5. มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน       
6. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ      
ด้านความรู้      
5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางดนตรี และศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง      
6. มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ      
7. มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม      
8. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
5. สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมี      
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รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1

วิจารณญาณ 
6. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์      
7. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้      
8. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน      
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4. มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดี 
     

5. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
6. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง 
     

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร      
4. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสาร

ทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

5. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ
การนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงาน
ศิลปกรรม 

     

ด้านทักษะพิสัย      
1.ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีในระดับ
อาชีพ 

     

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 145(5/2561) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีการกําหนดไว้แล้ว ซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา ท้ังน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเร่ิมบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษท่ีมีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราว ๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

และมีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของ
รายวิชาท่ีเทียบโอนท้ังหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ท้ังน้ีจะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเน้ือหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การนับระยะเวลาท่ีศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 



(มคอ.2) หน้า 173 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง  
11.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาเดิมจะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ันๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศกึษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนท่ีสองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
การกําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีให้ความหมายของรายวิชาน้ัน 
ในกรณีท่ีช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซ่ึงแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเน่ืองกัน 
14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงท่ีใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าท่ีแนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซํ้าจะทําได้ต่อเม่ือ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได้ลําดับข้ัน C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมท้ังย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
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17.8 การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  

17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 
หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานน้ัน
ต่อมหาวิทยาลัยท้ังน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้
น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมท้ังค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ท่ีค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน  
หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ท้ังน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 

18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
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18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ั ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบน้ีเท่าน้ันท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี มีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความว่า หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
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ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี จํานวนหน่วย
กิต ของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา 
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เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
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6 ปี ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
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หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าท่ีอาจารย์

ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ข้อ 22 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เม่ือได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ันซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังน้ี  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
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                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 
30 วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม 
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ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ท้ังน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปล่ียนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณี ท่ีได้หน่วยกิต  จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio) กรณี ท่ี ได้ห น่ วยกิ ตจากการประเมิน

ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 

23.12.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S  
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เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับข้ันของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก จนได้ลําดับข้ันเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ท้ังน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันๆ 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซํ้า ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซํ้า
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับข้ันเฉลี่ยด้วย 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาท่ี
ระบุไว้ในหลักสูตรท่ีเทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นท่ีได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ข้ันเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ ท่ีเรียนครบ
หลักสูตร   
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หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้ รับ ทุนแลกเปลี่ ยน นักศึกษาระห ว่างประเทศหรือ ทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เม่ือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซ่ึงทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะท่ีจะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานครุุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาท่ีเทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนกัศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16, ท่ี 18, ท่ี 20, และที่ 22 นับต้ังแต่เริ่ม
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เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และท่ี 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 6, ท่ี 9, ท่ี 12, ท่ี 15, ท่ี 18 และท่ี 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษท่ี 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีท่ีนักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาท่ี 4 หรือท่ี 6 หรือภาคการศึกษาใดท่ีมีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา  
เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีรัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ท่ีจะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีท่ี
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ท้ังน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  
ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 
30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่กําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
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31.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ี  
ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียน
ซํ้าในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
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มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50  
ถึง 3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษาน้ันต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดไดล้ําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

*********************** 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 153 (1/2562) เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับข้ัน
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

พิมพ์สําเนา

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 162(10/2562) เม่ือวันเสาร์ท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะซ่ึงเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในท่ี
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพ์สําเนา
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ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 
2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าท่ี ดังน้ี 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และสหกิจ
ศึกษา 

20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร  
การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

20.6 ศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืน ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 

20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                             
 
 

           

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 

สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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พิมพ์สําเนา 
 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 

************************* 
 

โดยเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่องแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 85 (25/2564) เม่ือ
วันท่ี 12 มิถุนายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 183 
(9/2564) เม่ือวันเสาร์ท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็น
ต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงเป็นส่วนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังตามกฎหมายว่า
ด้วย การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความ 
สามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
จากประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนท่ีเข้าศึกษา
ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว ในระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยท่ีจัดไว้สําหรับการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
ได้จากการเทียบโอนโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต เช่น สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษากําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาแน่นอน
โดยได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส  โดยการศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม
สภาพแวดล้อมสื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  

“ประสบการณ์บุคคล” หมายความว่า ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลท่ีสั่งสมไว้
จากการศึกษาด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการทํางาน การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดข้ึน การ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นตาม
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติท่ีเกิดจากการศึกษา
ในระบบซ่ึงสามารถแสดงในรูปของระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และสามารถนํามาคิดระดับ
เฉลี่ย(Grade Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 
Cum GPA.) ได้ หรือแสดงในรูปของสัญลักษณ์ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติท่ีเกิดจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลที่สั่งสมไว้ท่ีเทียบ
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ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง
สามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ  

“การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า การนําผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในระดับการศึกษาท่ีไม่ตํ่ากว่าระดับการศึกษาท่ีผู้เรียนประสงค์
จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ์” หมายความว่า การนําผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับ
เน้ือหาสาระสําคัญของรายวิชาต่าง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียน
สามารถแสดงได้ว่า มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติของตนเอง พร้อมท้ังมีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีกําหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของ
หลักสูตรท่ีผู้เรียนศึกษาอยู่หรือประสงค์จะศึกษาซ่ึงควรได้รับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือเทียบโอน
ประสบการณ์ท่ีมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องศึกษาซํ้าในเน้ือหาสาระที่ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะมาก่อนแล้วท้ังน้ีการเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําผลการเรียนท่ีได้จากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทาง
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศ หรือต่างประเทศในระดับ
การศึกษาท่ีไม่ตํ่ากว่าระดับการศึกษาท่ีผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษา มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาใน
หลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

“ผู้เรียน” หมายความว่า ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาภายใต้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต 

“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
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ทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ 
“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีให้ความรู้

เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนําความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง 

 “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความว่า หลักสูตรท่ีสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เป็นหลักสูตรท่ีจัดบริการแก่ผู้ท่ีสนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ
สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนก็ตาม ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรท่ีจัดบริการแก่ผู้ท่ีสนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูน
ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปพัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
อ่ืนก็ตาม ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพ่ือการรับรอง
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนจากการเรียนชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร
ฝึกอบรม 

“ประกาศกระทรวง” หมายความว่า ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ” 
หมายความว่า ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจในการออกประกาศ คําสั่งหรือแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตโดยคําแนะนําของสภาวิชาการเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ช้ี
ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับน้ี
ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
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หมวด 1 
หมวดท่ัวไป 

 
ข้อ 6 ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลท่ัวไปทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

(2) เป็นการส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปทุกช่วงวัยสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์
บุคคลมาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(3) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหน่วยกิตได้ โดยไม่จํากัดอายุและคุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม
หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี
การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต องค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์อาจมีลักษณะ 

เฉพาะท่ีข้ึนอยู่กับระยะเวลากําหนดในตัวเอง ซ่ึงข้ึนอยู่กับบริบทของศาสตร์น้ันๆท่ีอาจจะ
ต้องมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 

(4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่ีต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยหน่วยงานท่ี
เป็นท่ียอมรับในวิชาชีพน้ัน จะถือว่าหลักสูตรน้ันได้รับการรับรอง แต่ในกรณีท่ีหลักสูตรยังไม่ได้รับการ
รับรองจะต้องนําผลลัพธ์การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหน่ึง เพ่ือสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต 

(5) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอด
ชีวิตโดยไม่มีเง่ือนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(6) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 แห่ง ได้ 

ข้อ 7 การสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับน้ี ให้สามารถสะสมได้ท้ังผลการ
เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจาก
ประสบการณ์บุคคล โดยสามารถดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

(1) การเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับทราบหรือรับรองจากคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
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(2) การฝึกอบรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
หรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีผ่านการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีกําหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และประสบการณ์บุคคล 

ข้อ 8 สิทธิของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(1) การได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีจัดไว้สําหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 

(2) การได้รับรหัสและบัตรประจําตัวผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต และมีสิทธิใช้บริการ
หน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีเฉพาะภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เท่าน้ัน 

(3) ผู้ท่ีผ่านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จะได้รับการบันทึกผลการเรียนหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต รวมท้ังได้รับใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรแล้วแต่
กรณี 

(4) สามารถนําผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์บุคคล มาเทียบหน่วยกิตเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ ดังน้ี 

(4.1) กรณีประสงค์จะนําเข้าระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 
(4.1.1) สําหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัด

ไว้สําหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถนําผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ทันที หากจัดโดยสถาบันอ่ืน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่มีบันทึกข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย จึงให้สามารถนําผลการเรียน 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน 

(4.1.2) สําหรับผลลัพธ์การเรียนรู้จากกรณี อ่ืนๆ เช่นการศึกษาตาม
อัธยาศัยประสบการณ์บุคคล ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4.2) กรณีประสงค์จะนําเข้าระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต้องเป็น
กรณีท่ีสถาบันหรือองค์กรน้ันมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามท่ีมีบันทึก 
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ข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามท่ีสถาบันหรือองค์กรน้ันกําหนดแล้วแต่กรณี  
กรณีสถาบันหรือองค์กรท่ีไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตให้

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 9 ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เป็นผู้ท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้ โดยหากจะเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หรือ
หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรฝึกอบรม ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ท่ีตํ่ากว่าระดับ
อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) ในกรณีผู้ท่ีจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต จะต้องมีสมรรถนะท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ท่ีสามารถเทียบได้กับองค์
ความรู้ในระดับช้ันของอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์น้ันๆ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ี
สามารถวัดและประเมินผลได้ 
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 
ข้อ 10 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะเปิด

ดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ให้กระทําได้เม่ือผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิด
ดําเนินการหลักสูตรแล้ว 

(2) กรณีเป็นหลักสูตรท่ีต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรท่ี
องค์กรวิชาชีพน้ันๆ ให้การรับรองแล้ว และหากนํามาดําเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กร
วิชาชีพรับทราบอีกคร้ังหน่ึง 

(3) ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีรวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ รวมท้ังหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึก
ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลของผู้เรียนท่ีชัดเจน และสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(4) คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ
สําหรับการดําเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน และดําเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้มีการสะสมหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) การดําเนินการหลักสูตร ต้องมีการธํารงไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม 
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ข้อ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ดําเนินเนินการดังน้ี 

(1) ให้คณะเสนอหลักสูตรท่ีประสงค์จะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการจัดการศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวอาจมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1.1) หลักสูตรเดิมท่ีมหาวิทยาลัยใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดยปรับปรุง
เพ่ิมระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในระบบช้ันเรียนปกติ โดยหลักสูตรท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตน้ี ต้องมีผลการ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(1.2) หลักสูตรท่ีร่วมกันพัฒนาข้ึนใหม่ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรข้ึนใหม่ ท้ังน้ีต้อง
จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก
สาขาวิชาท่ีเหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และกําหนดระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วม
กัน 

(1.3) หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีใช้เฉพาะในระบบคลัง
หน่วยกิต โดยต้องแสดงเง่ือนไขให้ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงกําหนด ท้ังน้ี คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอาจกําหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการดําเนินงานและหากมีประเด็นอ่ืน
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ อาจต้องนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาหรือชุด
วิชาที่คณะน้ันรับผิดชอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ แบบช้ันเรียน แบบผสมผสาน หรืออ่ืนๆ ได้ตามเหมาะสม และอาจจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันได้ ท้ังน้ี ให้
พิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับเป็นสําคัญ 

(3) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ควร
สัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) ให้คณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีบรรจุใน
ระบบคลังหน่วยกิต ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดดําเนินการ โดยมีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
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คาดหวังอันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติท่ีจะเกิดกับผู้เรียน เน้ือหาสาระ แผน
และวิธีการจัดการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นสําคัญ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เช่น รายละเอียดของการ
เทียบเพ่ือให้ได้หน่วยกิต และการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จํานวน
นักศึกษารวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ี การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณสมบัติของผู้เรียน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
วรรคหน่ึงให้คณะ พิจารณาจากประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับเป็นสําคัญ และหากมีความจําเป็นต้องกําหนด
พ้ืน-ฐานความรู้ของการเรียนในรายวิชาใด ให้ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาน้ัน โดยอาจยกเว้นเงื่อนไข
ของรายวิชาต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ท่ีสําคัญ สําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องผ่าน
การเรียนรู้มาก่อน เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนทราบและประเมินตนเอง เม่ือสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทําประกาศ กําหนดการลงทะเบียนเรียนในระบบ
คลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัย 

(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(6) ให้คณะ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกในระบบคลังหน่วยกิต
ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องมี
มาตรฐานเทียบได้กับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีใช้กับ
นักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 12 ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) ข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร

ฝึกอบรมท่ีบรรจุอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต และชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบและวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

ท้ังน้ี การลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษา สามารถ 
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ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่จํากัดจํานวนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ต้องไม่ 
มีเวลาเรียน เวลาท่ีใช้ในการสอบวัดผลการศึกษา หรือเวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมของรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมทับซ้อนกัน 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมท้ังหลักเกณฑ์การได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(3) การลงทะเบียนเรียนหลังวันท่ีกําหนด การเพ่ิมและการถอนการลงทะเบียนให้สามารถ
ดําเนินการได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมน้ัน 

(4) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังท่ีมีและไม่มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน และสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธ์
การเรียนรู้ มาย่ืนขอสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

(5) ผู้เรียนสามารถสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับน้ี 
ข้อ 13 วิธีการในการจัดการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 4 
 

การวัดและประเมินผลการศึกษา การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และการเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 

 ข้อ  14  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
(1) ในการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ัน

ในการวัดและประเมินผล โดยมีสัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
กําหนดดังน้ี  

      สญัลักษณ์              ความหมาย  
    A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
    B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
    B = ดี (GOOD)  
    C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
    C    = พอใช้ (FAIR)  
    D+ = อ่อน (POOR)  
    D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
    F     = ตก (FAILED)  
    S     = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
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    U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 
    I = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
    W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 (2) ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

(3) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วมการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยผู้เรียนมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ 

(4) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
(4.1) ผู้เรียนได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 
(4.2) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
(4.3) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
(4.4) ผู้เรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
(4.5) ผู้เรียนลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
(4.6) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ เรียนถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต 
(5) ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์  A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึง

แสดงผลการศึกษาของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับข้ันดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

ข้อ 15 การบันทึกหน่วยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลัง 
หน่วยกิต ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีหน่วยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ์ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้โดยไม่ให้ระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และไม่มีการนํามาคิดค่าระดับเฉล่ีย (Grade 
Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) 
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(2) กรณีหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับ (Grade) ค่าระดับ
(Grade Point) และสามารถนํามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉล่ีย
สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) ได้ หรือบันทึกผลการเรียนในรูปของ
สัญลักษณ์ตามที่กําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) กรณีได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและนํา
ผลการเรียนไปเทียบโอนเพ่ือสะสมหน่วยกิต ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมิน บันทึกผลการประเมินเป็น
ตัวอักษร และไม่มีการนํามาคิดค่าระดับเฉล่ีย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉล่ียสะสม 
(Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.)  

ข้อ 16  การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรฝึกอบรม เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการประกาศ
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถเทียบโอนได้ให้
บุคคลที่สนใจทราบ หรืออาจดําเนินการเทียบโอนในภายหลัง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบด้วย 

ข้อ 17 การเทียบโอนประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือหน่วยกิตจากระบบคลัง
หน่วยกิต เพ่ือเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรเพ่ือรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ผู้ท่ีจะขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร และได้รับ
อนุญาตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีจะขอเทียบโอน โดยสามารถเข้าศึกษาเพ่ือสําเร็จการศึกษาและรับ
ปริญญาได้ท้ังหลักสูตรเดิมท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้ว และหลักสูตรท่ีให้คุณวุฒิและปริญญาในระบบคลัง
หน่วยกิต 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะขอเทียบโอนต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ตํ่ากว่า C หรือ
เทียบเท่า สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ตํ่ากว่า B 
หรือเทียบเท่า สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือกําหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศ
ตามข้อ 10 (3)  

(3) จํานวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอนหน่วยกิตและประกาศใช้อยู่ในขณะน้ัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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(4) การขอเทียบโอนเพ่ือขอรับอนุปริญญา ทําได้เฉพาะหลักสูตรท่ีมีข้อกําหนดให้
อนุปริญญา 

(5) รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(6) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน พิจารณาการขอเทียบโอน

และเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา จากน้ันแจ้งผลการพิจารณามายังกองบริการการศึกษา 
ในกรณีที่เป็นการสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย อาจสามารถเทียบโอนได้ท้ังหมด ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 

(1) CS (Credits from Standardized Test) กรณี ท่ี ได้ห น่วยกิต  จากการทดสอบ
มาตรฐาน 

(2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบทดสอบจาก
มหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

(3) CT (Credits from Training) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการฝึกอบรม
จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(4) CP (Credits from Portfolio) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์โดย
การนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(5) CN (Credits from Non-degree Program) กรณีได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา 

ท้ังน้ีการบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญา โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีและในกรณีท่ีไม่มีกําหนดไว้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การให้คุณวุฒิและปริญญา 

 
ข้อ 20 การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังน้ี 

(1) กรณีท่ีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตท่ีเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หลักสูตร
ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ
บัตร แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กรณีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตท่ีได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะสําเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิดังกล่าวตามเง่ือนไข ดังน้ี 
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(2.1) เรียนและสะสมหน่วยกิตได้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร มีผลการเรียนและค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(2.2) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ี
ประสงค์จะรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกล่าว อาจเป็น
การลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนหรือภายหลังจากที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วก็ได้ 

(2.3) การให้อนุปริญญา หรือปริญญาแก่ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบคลัง
หน่วยกิต ต้องระบุว่าสําเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 
 

หมวด 6 
วินัย การลงโทษ และการพ้นสภาพ 

 
 ข้อ 21 ผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
เม่ือ 

(1) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ตาย 
(3) พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี การพ้นสภาพตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 22 การใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้นําข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี  25  กันยายน พ.ศ. 2564          
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันท่ี 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังน้ี 

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้นําคะแนนท่ีได้จากการวัดผลตามท่ีระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ข้ึนไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ตํ่ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีท่ีนักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น  
T-Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได้ 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา
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ท้ังน้ีให้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : กมลธรรม เก้ือบุตร 
        (อังกฤษ)  : Kamontam Kuabutr 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปร.ด. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 
ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ดนตรีวิทยา การวิจัยทางดนตรี  
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). พิธีไหว้ครูดนตรีมังคละ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 2563, หน้า 51 - 62. 

2 บทความ
วิจัย 

กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). พลวัตดนตรีแจ๊สในวัฒนธรรมไทย. วารสารดนตรีและการแสดง ปี
ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563, หน้า 95 - 110. 

3 บทความ
วิจัย 

กมลธรรม เกื้อบุตร. (2562). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษา
กลุ่มเครื่องมือเอกกีตาร์ สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์
“ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้า 520 – 
531.  

4 ตํารา กมลธรรม เกื้อบุตร. (2561). ประวัติดนตรีตะวันตก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. 213 หน้า 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MUS212 ทักษะกีตาร์ 3 2(0-4-2) 
MUS213 ทักษะกีตาร์ 4 2(0-4-2) 
MUS312 ทักษะกีตาร์ 5 2(0-4-2) 
MUS313 ทักษะกีตาร์ 6 2(0-4-2) 
MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 
MUS307 ทฤษฎีแจ๊ส  3(3-0-6) 
MUS308 ดนตรีปฏิภาณ 3(2-2-5) 
MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี  3(3-0-6) 
MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1 2(1-2-3) 
MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2 1(0-2-1) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : วรารัตน์ วริรักษ์ 
       (อังกฤษ)  : Wararat Warirak 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2510 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
Ph.D. (Music) University of Delhi, India 2557 
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
อ.บ. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ดนตรีสากล ดนตรีอินเดีย 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
ณริศรา พฤกษะวัน, วรารัตน์ วริรักษ์ และณัฎฐิรา ทับทิม. (2563). การพัฒนาชุมชนต้นแบบ : 
กรณีศึกษา ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของราชภัฏในการพัฒนาท้องถ่ินของผู้ร่วม
โครงการพัฒนาชุมชน ตําบลราวต้นจันทร์ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจําปี 2563 "ราชภัฏราชภักด์ิ : 
สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีย่ังยืน", มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, หน้า 43 
– 50.  

2 บทความ
วิจัย 

วรารัตน์ วริรักษ์. (2562). การสร้างส่ือโสตทัศน์ หัวข้อ"กลวิธีการออกแบบดนตรีเพ่ืองาน
ศิลปะการแสดง" ในรายวิชาดนตรีและความเก่ียวพันกับศิลปะแขนงอ่ืน. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562 "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัย
และนวัตกรรม", มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, หน้า 137 - 148.  

 
 



(มคอ.2) หน้า 224 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MUS132 ทักษะการขับร้อง 1  2(0-4-2) 
MUS133 ทักษะการขับร้อง 2  2(0-4-2) 
MUS232 ทักษะการขับร้อง 3  2(0-4-2) 
MUS233 ทักษะการขับร้อง 4  2(0-4-2) 
MUS332 ทักษะการขับร้อง 5  2(0-4-2) 
MUS333 ทักษะการขับร้อง 6  2(0-4-2) 
MUS151 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น 3(3-0-6) 
MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที    3(2-2-5) 
MUS373 การออกแบบสื่อศิลป์เพ่ืองานธุรกิจดนตรี   3(2-2-5) 
MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1  1(0-2-1) 
MUS283 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 1 1(0-2-1) 
MUS284 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2 1(0-2-1) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : ศุภชัย  ธีระกุล 
        (อังกฤษ)  : Supachai Teelakun 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 18 ธันวาคม พ.ศ. 2521 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : เลขท่ี 205/11 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 
ศป.ม.ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 
ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2544 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
ดนตรีสากล  

 

ผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 บทความ
วิจัย 

ศุภชัย ธีระกุล. (2562). กลองยืน-กลองหลอนบทเพลงมังคละดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือตอนล่าง. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 6(1), หน้า 64-79. 

 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MUS112 ทักษะกีตาร์ 1 2(0-4-2) 
MUS113 ทักษะกีตาร์ 2 2(0-4-2) 
MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1) 
MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 1(0-2-1) 
MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 1(0-2-1) 
MUS181 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1 (ทักษะกีตาร์) 2(0-4-2) 
MUS182 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2 (ทักษะกีตาร์) 2(0-4-2) 
MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 
MUS271 การปรับวงดนตรีร่วมสมัย 3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : จุฑารัตน์ มณีวัลย ์
       (อังกฤษ)  : Jutarat Maneewan 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 
ดศ.บ. (การแสดงเปียโน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ดนตรีสากล  
 

ผลงานทางวิชาการ  
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 ตํารา จุฑารัตน์ มณีวัลย์. (2561). การประพันธ์เพลงเบื้องต้น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. 271 หน้า 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MUS201 ทฤษฎีดนตรีสากล3 3(3-0-6) 
MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล4 3(3-0-6) 
MUS301 การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 3(2-2-5) 
MUS401 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 3(2-2-5) 
MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3(2-2-5) 
MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 
MUS130 ทักษะเปียโน1 2(0-4-2) 
MUS131 ทักษะเปียโน2 2(0-4-2) 
MUS230 ทักษะเปียโน3 2(0-4-2) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : ยศจรัส ดือขุนทด 
       (อังกฤษ)  : Yosjarus Duekuntod 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีท่ีจบ 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2554 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2546 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ดนตรีสากล  
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 ตํารา ยศจรัส ดือขุนทด. (2561). ไวโอลินเบื้องต้น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

165 หน้า. 
 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

MUS110 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 1 2(0-4-2) 
MUS111 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 2 2(0-4-2) 
MUS210 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3 2(0-4-2) 
MUS211 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4 2(0-4-2) 
MUS310 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 5 2(0-4-2) 
MUS311 ทักษะเครื่องสายตะวันตก 6 2(0-4-2) 
MUS181 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 1 (ทักษะเครื่องสายตะวันตก) 2(0-4-2) 
MUS182 ทักษะเครื่องมือรองระดับ 2 (ทักษะเครื่องสายตะวันตก) 2(0-4-2) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

1. วิชาแกน - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด  
2. วิชาแกน ประวัติดนตรี MUS150 ประวัติดนตรีตะวันตก 
3. วิชาแกน ประวัติดนตรี MUS151 ดนตรีและความเก่ียวพันธ์กับศิลปะ

แขนงอ่ืน 
4. วิชาแกน ทฤษฎีดนตรี MUS370   การถ่ายทอดทักษะทางดนตรี 
5. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS101 การฟังการอ่าน และเขียนโน้ตสากล 1 
6. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS102 การฟังการอ่าน และเขียนโน้ตสากล 2 
7. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS103 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
8. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS104 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
9. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS201 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
10. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS202 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
11. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS302 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 
12. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS372 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
13. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS301 การประพันธ์เพลงเบ้ืองต้น  
14. วิชาเฉพาะด้าน ทฤษฎีดนตรี MUS303 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
15. วิชาเฉพาะด้าน เทคโนโลยีทางดนตรี MUS260 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์  
16. วิชาเฉพาะด้าน เทคโนโลยีทางดนตรี MUS261 การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 
17. วิชาเฉพาะด้าน เทคโนโลยีทางดนตรี MUS371 งานคอนเสิร์ตและการจัดการงานเวที      
18. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS110 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 1  
19. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS111 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 2  
20. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS210 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 3   
21. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS211 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 4   
22. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS310 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 5  
23. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS311 ทักษะเคร่ืองสายตะวันตก 6  
24. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS112 ทักษะกีตาร์ 1  
25. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS113 ทักษะกีตาร์ 2  
26. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS212 ทักษะกีตาร์ 3  
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ลําดับ 
รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

27. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS213 ทักษะกีตาร์ 4   
28. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS312 ทักษะกีตาร์ 5  
29. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS313 ทักษะกีตาร์ 6   
30. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS120 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 1   
31. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS121 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 2  
32. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS220 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 3  
33. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS221 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 4   
34. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS320 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 5  
35. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS321 ทักษะเคร่ืองลมไม้ 6  
36. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS122 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 1  
37. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS123 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 2   
38. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS222 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 3   
39. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS223 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 4  
40. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS322 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 5  
41. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS323 ทักษะเคร่ืองทองเหลือง 6  
42. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS130 ทักษะเปียโน 1  
43. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS131 ทักษะเปียโน 2  
44. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS230 ทักษะเปียโน 3  
45. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS231 ทักษะเปียโน 4   
46. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS330 ทักษะเปียโน 5   
47. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS331 ทักษะเปียโน 6   
48. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS140 ทักษะกลองชุด 1  
49. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS141 ทักษะกลองชุด 2  
50. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS240 ทักษะกลองชุด 3  
51. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS241 ทักษะกลองชุด 4  
52. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS340 ทักษะกลองชุด 5  
53. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS341 ทักษะกลองชุด 6   
54. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS114 ทักษะกีตาร์เบส 1  
55. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS115 ทักษะกีตาร์เบส 2  
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56. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS214 ทักษะกีตาร์เบส 3  
57. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS215 ทักษะกีตาร์เบส 4  
58. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS314 ทักษะกีตาร์เบส 5  
59. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS315 ทักษะกีตาร์เบส 6  
60. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS132 ทักษะการขับร้อง 1  
61. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS133 ทักษะการขับร้อง 2  
62. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS232 ทักษะการขับร้อง 3  
63. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS233 ทักษะการขับร้อง 4  
64. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS332 ทักษะการขับร้อง 5  
65. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS333 ทักษะการขับร้อง 6  
66. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS181 ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 1  
67. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS182 ทักษะเคร่ืองมือรองระดับ 2  
68. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS183 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 
69. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS184 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 
70. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS281 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 
71. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS282 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 4 
72. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS381 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 5 
73. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS382 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 6 
74. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS185 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 
75. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS283 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม1 
76. วิชาเอก ทักษะปฏิบัติ MUS284 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสมัยนิยม 2  
77. วิชาเอก ประวัติดนตรี MUS152 ดนตรีอาเซียน 
78. วิชาเอก ประวัติดนตรี MUS153 พ้ืนฐานดนตรีไทย  
79. วิชาเอก เทคโนโลยีทางดนตรี MUS160 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี  
80. วิชาเอก ประวัติดนตรี MUS251 มานุษยวิทยาทางดนตรี 
81. วิชาเอก เทคโนโลยีทางดนตรี MUS262 การบันทึกบทเพลง 1 
82. วิชาเอก เทคโนโลยีทางดนตรี MUS263 การบันทึกบทเพลง 2  
83. วิชาเอก ทฤษฎีดนตรี MUS270 หลักการจัดการวงโยธวาทิต 
84. วิชาเอก ทฤษฎีดนตรี MUS271 การปรับวงดนตรีร่วมสมัย 
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85. วิชาเอก ทฤษฎีดนตรี MUS272 การจัดการธุรกิจดนตรี  
86. วิชาเอก ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี MUS307 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 
87. วิชาเอก ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี MUS308 ดนตรีปฏิภาณ   
88. วิชาเอก ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี MUS373 การออกแบบสื่อศิลป์เพ่ืองานธุรกิจดนตรี
89. วิชาเอก ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี MUS401 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 
90. วิชาเอก ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี MUS402 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ 
91. วิชาเอก ดุริยนิพนธ์ และ/หรือการ

นําเสนอผลงานทางดนตรี 
MUS491 การเสนอผลงานทางดนตรีสากล 

92. วิชาเอก ดุริยนิพนธ์ และ/หรือการ
นําเสนอผลงานทางดนตรี 

MUS492 การศึกษาอิสระทางดนตรี 1 
 

93. วิชาเอก ดุริยนิพนธ์ และ/หรือการ
นําเสนอผลงานทางดนตรี 

MUS493 การศึกษาอิสระทางดนตรี 2 
 

94. วิชาเอก ประสบการณ์ภาคสนาม MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
สากล 

95. วิชาเอก ประสบการณ์ภาคสนาม MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล  
96. วิชาเอก ประสบการณ์ภาคสนาม MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล 
97. วิชาเอก ประสบการณ์ภาคสนาม MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยได้นําวิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทํา
การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชาแกนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

2. มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 2. มีจิตอาสาให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

3. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 
ด้านความรู้ 
1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้

อย่างเหมาะสม ถูกต้อง 
2. มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนา 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับศาสตร์ของตน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล  
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้  

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม
ทางสังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ  

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้าง
ผลงาน 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้
อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา 
และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนําเสนอผลงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

1. สามารถส่ือสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสาร 3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

โดยท่ัวไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และ
นําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ด้านทักษะพิสัย  
1. สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



(มคอ.2) หน้า 240 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 241 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
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-ร่าง- แผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาดนตรีสากล 
ชั้นปี/ภาค
การศึกษา 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 CWIE&COURSES 
การทดสอบมาตรฐาน สมรรถนะ (Competencies) /ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Learning Outcome) 
           

ชั้นปีที่ 1  

  

    

Pre-course Experience 
Joint Industry University Course 
วิชา: กลุ่มวิชาปฏิบัติ เครื่อง มือหลัก 12 หน่วยกิต 

The Yamaha 
Grade 

Examination 
System  

1. สามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักได้อย่าง
น้อย 1 ประเภทในระดับพื้นฐาน 
2. สามารถปฏิบัติทักษะทางดนตรีเทียบเท่ากับ
เกรดยามาฮ่าระดับ 10 (Student Grade) 

    

ชั้นปีที่ 2  

  

   

Joint Industry University Course 
วิชา: กลุ่มวิชาปฏิบัติ เครื่องมือหลัก 12 หน่วยกิต 

The Yamaha 
Grade 

Examination 
System 

1. สามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักใน
ระดับชั้นกลางและจัดแสดงต่อสาธารณชนได้ 
2. สามารถปฏิบัติทักษะทางดนตรีเทียบเท่ากับ
เกรดยามาฮ่าระดับ 8 (Student Grade) 

           

ชั้นปีที่ 3  

 

  

Joint Industry University Course 
วิชา: กลุ่มวิชาปฏิบัติ เครื่องมือหลัก 12 หน่วยกิต 

The Yamaha 
Grade 

Examination 
System 

1. สามารถปฏิบัติทักษะเครื่องมือหลักใน
ระดับสูงขึ้นและจัดแสดงต่อสาธารณชน
ได้ 

2. สามารถปฏิบัติทักษะทางดนตรี
เทียบเท่ากับเกรดยามาฮ่าระดับ 6 (Student 
Grade) 

           

วิชาศึกษาทั่วไป + วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก/วิชาแกน) 

วิชาศึกษาทั่วไป + วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก/วิชาแกน) 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก/วิชาแกน)  
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ชั้นปี/ภาค
การศึกษา 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 CWIE&COURSES 
การทดสอบมาตรฐาน สมรรถนะ (Competencies) /ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Learning Outcome) 

ชั้นปีที่ 4  

  

 

 ฝึกงานฯ/ สหกิจศึกษา 
ดนตรีสากล 

(Internship/Co-op) 
 

Joint Industry University Course 
MUS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 
MUS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 
MUS498 เตรียมสหกิจศึกษาดนตรีสากล   
MUS499 สหกิจศึกษาดนตรีสากล   

The Yamaha 
Grade 

Examination 
System 

1. สามารถจัดแสดงผลงานทางดนตรี
สากลในระดับอาชีพต่อสาธารณชนได้ 
2. สามารถปฏิบัติทักษะทางดนตรีเทียบเท่ากับ
เกรดยามาฮ่าระดับ 5 (Teacher Grade 

 

**กลุ่มวิชาปฏิบัติ เครื่องมือหลัก 12 หน่วยกิต แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และแผนสหกิจศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาชิง
บูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
 

**The Yamaha Grade Examination System (การสอบเกรดของยามาฮ่า) 
 
 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) + 
เตรียมฝึก/เตรียมสหกิจ

ศึกษาดนตรีสากล 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน   

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 

 
 เลขท่ี อว 0617/ ........ /2564 

 บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เม่ือวันท่ี ............................... พ.ศ.
2564 ระหว่าง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ตําแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้มีอํานาจลงนาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต้ังอยู่
เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงต่อไป ในบันทึกข้อตกลง
ฉบับน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหน่ึง กับ 
 
 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด โดย ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด ผู้มีอํานาจลงนาม สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี 891/1 อาคารสยามกลการ 
ช้ัน 3,4,15 และ 16 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงฉบับน้ีจะเรียกว่า  “หน่วยงานภายนอก”  อีกฝ่ายหน่ึง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน  (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการวิชาชีพ และวิชา
ชีวิต จากการไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทําให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทํางาน 
 2. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills)             
ท่ีตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกและตลาดแรงงาน  
 3. เพ่ือร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการ กับบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด อีกท้ัง
ร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และองค์ความรู้ทางดนตรี รวมถึงการจัดการเรียนการสอน            
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ทางดนตรีในชุมชนและท้องถ่ิน หมายความรวมถึง ท้ังด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร              
ด้านการวิจัย และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 โดยท่ีหน่วยงานภายนอก ตกลงให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและมีความพร้อมสู่โลกแห่งการทํางานจริง โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก ทําให้มีประสบการณ์ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นการทํางานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ีส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ัง 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่นักศึกษา
สถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ตกลงให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานท่ีบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 ท้ังสองฝ่ายมีเจตจํานงท่ีจะทําความร่วมมือกัน โดยมีข้อตกลงและหลักการความร่วมมือในบันทึก
ข้อตกลงในรายละเอียดดังน้ี 
  

ข้อ 1 การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
1.1 หน่วยงานภายนอกตกลงในการรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ภายในหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก โดยไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยและนักศึกษาท้ังสิ้น 

1.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้กระบวนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดังน้ี 

1.2.1 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษา ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางานในหน่วยงานภายนอก 

1.2.2 นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานใน
หน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีเป็นไปตาม
ความสมัครใจของนักศึกษา รวมท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน 

1.2.3 นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานใน
หน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบและข้อบังคับของ
หน่วยงานภายนอกอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาฝ่าฝืนหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมในระหว่างการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หน่วยงานภายนอกต้องรีบแจ้งให้ผู้
ประสานงานของมหาวิทยาลัยรับทราบ  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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1.2.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนิเทศนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 หน่วยงานภายนอกจะพิจารณาดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของนักศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดังน้ี 

1.3.1 หน่วยงานภายนอกจัดทําความเข้าใจกับอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือส่งวิทยากรมาบรรยาย
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานอาชีพของบริษัทให้นักศึกษาของมหาวิยาลัยก่อนเข้ารับการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานในหน่วยงานภายนอก 

1.3.2 หน่วยงานภายนอกมอบหมายบุคลากรเพื่อเป็นท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ให้กับ
นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน มอบหมายงานและสอน
งานให้กับนักศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางานของนักศึกษา รวมท้ังให้คําแนะนําเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

1.3.3 หน่วยงานภายนอกพิจารณาให้สวัสดิการแก่นักศึกษาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานภายนอก 

1.3.4 หน่วยงานภายนอกจัดทําหนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางานให้แก่นักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน 

1.4 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ประสานงานเพ่ือร่วมกันทําหน้าท่ี
กําหนดแนวทางและรายละเอียดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
ของนักศึกษา ดังน้ี 

1.4.1 มหาวิทยาลัยนําส่งรายช่ือนักศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ภายนอกตามกําหนดการ 

1.4.2 มหาวิทยาลัยนําส่งเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของนักศึกษาให้แก่หน่วยงานภายนอก 

1.4.3 ในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆ ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจะร่วมกันหารือ
และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี 
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ข้อ 2 กรอบและแนวทางของความร่วมมือ ท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันทํากิจกรรมต่อไปน้ี 
 2.1  ร่วมมือพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเน้ือหา สาระ
ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรี ตามแนวทางหลักสูตรของท้ังสองฝ่าย 
 2.2   ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรได้ทําการศึกษา และการบรรยายร่วมกัน
เป็นประจํารวมท้ังเปิดโอกาสให้มี การทํางาน การฝกึอบรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
             2.3  ร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษา             
ดูงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  เป็นประจํารวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการทํางาน การฝึกอบรมในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2.4  ร่วมมือในการบริการวิชาการ โดยร่วมสนับสนุนจัดต้ังศูนย์อบรมครูดนตร ี
 2.5   ร่วมมือในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการทางดนตรีอย่างต่อเน่ือง 
            2.6  การร่วมจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดําเนินงาน ตามบันทึก
ข้อตกลงน้ี หรือตามท่ีหน่วยงานท้ังสองจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน 
 2.7 ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมมือในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือ 
 2.8  ร่วมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองฝ่าย หรือคณะกรรมการบริหารโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการเห็นสมควร 
 

ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการตาม
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับน้ี ประกอบด้วย 
 3.1  ผู้บริหาร บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด เป็นประธาน 
 3.2  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานร่วม 
 3.3  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
 3.4  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล เป็นกรรมการ 
 3.5  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 2 ท่าน เป็นกรรมการ 
 3.6  ตัวแทนอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีสากล 2 ท่าน เป็นกรรมการ 
 3.7  เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด เป็นเลขานุการ 
           3.8  อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีสากล 1 ท่าน ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการร่วม 
ข้อ 4 กําหนดระยะเวลา 
 ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ให้ระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ีทําบันทึกข้อตกลงน้ี 
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ข้อ 5  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง 
 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบันทึกข้อตกลงน้ีหรือเกิดข้อ
เคลือบแคลงใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะสามารถแก้ไข
เปล่ียนแปลงบันทึกข้อตกลงได้ก็ต่อเม่ือได้ตกลงร่วมกันและจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ข้อ 6 การยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะบอกเลิกความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงน้ีก่อนครบ
ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 
วันบันทึกข้อตกลงน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือช่ือ 
หรือประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาบันทึกข้อตกลงน้ีไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 
 

ลงช่ือ................................................................  
(ดร.พีรวัฒน์   ชูเกียรติ) 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 
 

ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(นางสาวภัทรมาศ พรวราภรณ์) 

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(นายสุวรรณราช  อยู่วรรณกุล) 

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

ลงช่ือ.................................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(นายศรชัย  ผ่องน้อย) 

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
 

ลงช่ือ..................................................(พยาน) 
(อาจารย์นพดล  พันธ์ุเพ็ชร์) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 


